
Ieri s-au deschis în Capitală

Lucrările sesiunii Marii Adunări NaționaleȘEDINȚA DIMINEAȚA Proletari din toate țările, uniți-vă!
ÎN PAG. A ll-A î

/ Joi dimineața la Palatul 
Marii Adunări Naționale s-au 
deschis lucrările celei de-a 
patra sesiuni ordinare a celei 
de-a patra legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății au primit cu pu
ternice aplauze pe conducă
torii partidului și statului.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol,
F.mil Bodnăraș, Petre Borilă, 

.colae Ceaușescu, Chivu
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin.

In loja din stingă incintei 
au luat loc tovarășii Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, membrii Consiliu
lui de Stat.

La sesiune participă condu
cători ai instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești, frun
tași în muncă din întreprin
derile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

La deschiderea sesiunii au 
asistat șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Ro- 
mînă.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a deschis lucrările se
siunii.

înainte de a se intra în or
dinea de zi, deputății au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria deputatului Ro
mulus Zăroni, care a încetat 
din viață în perioada dintre 
cele două sesiuni.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate Ordi
nea de zi:

T. Proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
pe anul 1963.

2. Proiectul Codului silvic.
3. Alegerea președintelui și 

a membrilor Tribunalului Su
prem al Republicii Populare 
Romîne.

4. Numirea procurorului ge
neral al Republicii Populare 
Romîne.

5. Proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor norma
tive emise de Consiliul de

Stat al Republicii Populare 
Romîne în perioada de la 29 
decembrie 1961 pînă la 27. de
cembrie 1962.

6. Ședința solemnă consa
crată celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Romîne.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Aurel Vijoli, 
ministrul Finanțelor, a pre
zentat — din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri — ra
portul cu privire la proiectul 
Bugetului de stat pe anul 1963.

Apoi lucrările ședinței de 
dimineață s-au încheiat.

Membrii comisiilor economi
co-financiare, juridică și pen
tru agricultură și silvicultură 
ale Marii Adunări Naționale 
s-au întrunit în ședințe pen
tru a continua lucrările în le
gătură cu ordinea de zi a se 
siunii.

Raportul cu privire
la proiectul

bugetului de stat

ȘEDINȚA DE DUPÄ-AMIAZÄ
în ședința de ăupă.amiază, 

deputatul Constantin . Dumi- trache a dat citire Raportului 
comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale a- 
supra Proiectului de buget pe 
anul 1963.

La discuția generală privind 
proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1963 au luat cuvîntul 
deputății: Petre Blajovici, circumscripția electorală Bocșa, 
regiunea Banat; Roman Morar, circumscripția electorală 
Cîmpia Turzii, regiunea Cluj; Gheorghe Ungurașu, circum
scripția electorală Valea Rea, 
regiunea Bacău; Maria Doga- ru, circumscripția electorală 
Negru Vodă, regiunea Dobro- 
gea; Constantin Scarlat, re- 
giunea Galați; Athanase Joja, 
circumscripția electorală Vic
toriei, oraș București; Con-

stantin Buiac, circumscripția 
electorală Ploiești-vest, regiu
nea Ploiești; Dumitru Dejeu, 
circumscripția electorală Mier
curea, regiunea Hunedoara; Elena Lascu, circumscripția e- 
lectorală Ștefan cel Mare, oraș 
București; Florian Dănălache, 
circumscripția electorală Vasi- 
le Roaită, oraș București; Ion Țuică, circumscripția electora
lă Cîmpulung, regiunea Ar
geș ; Dumitru Mosora, mini
strul Industriei Construcțiilor; 
deputății Ion Spătărelu, cir
cumscripția electorală Gh. Do- 
ja, regiunea București; Alexandru Sencovici, circumscrip
ția electorală Marghita, regiu
nea Crișana, ministrul Indu
striei Ușoare.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

încheiat în Capitală lV-lea Concurs repu- tinerilor artiști dinJoi s-a cel de-al blican al teatrele dramatice.în ultima zi a concursului s-au prezentat în fața juriului Teatrul maghiar de stat din Satu Mare cu piesa „Război
și pace’ după Tolstoi, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" cu piesa „Proștii sub clar de lună” de Teodor Mazilu și Teatrul Național „I. L. Cara- giale” cu „Cercul de cretă caucazian" de Bertolt Brecht.(Agerpres)

Un cenaclu literar
e lingă catedra 

de limbă și li
teratură romi- 

nă de la Institutul pe
dagogic de 3 ani din 
Galați își desfășoară 
activitatea cenaclul 
literar „Mihail Sado- 
veanu”. Printre mem
brii lui se numără 
studenți ale căror 
versuri au văzut de 
multe ori lumina ti-

Grișa Gher' 
anul I, Ion

parului : 
ghei din 
Mustață din anul II, 
Corneliu Stoica din 
anul III etc.

In cadrul „Săptă- 
mânii poeziei” mem
brii cenaclului au a- 
vut o întilnire cu 
Victor Eftimiu, Mihu 
Dragomir și cu ai ți 
poeți.

In cinstea celei

activ
de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republi
cii Populare Romîne, 
cenaclul a prezentat 
o seară literară, în 
care au fost recitate 
versuri ale poeților 
noștri consacrati, pre
cum și versuri ori
ginale.

SAVA ROȘU
ttudent

cinigia
tineretului
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Consfătuire

fruntași

a tinerilor
mecanizatori

prezentat 
de tovarășul 

AUREL VIJOLI, 
ministrul finanțelor
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timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Nationale,

Vineri, 28 decembrie 1962
Lansarea

unui nou șlepacestea, la din Tumu Uzinele Severin un nou ultimul
Zilele mecanice a fost lansat la apă șlep de 1000 tone — din planul de producție al a-cestui an. Datorită folosirii de către constructori a sudurii automate, vopsitului mecanizat și altor procedee tehnologice avansate, vasul a staționat pe cala de montaj cu o lună mai puțin decît timpul necesar unui șlep asemănător eu un an în urmă, iar costul navei a fost mai mic.Timpul de construcție a fost redus și la celelalte vase construite anul acesta în uzină. Fiecare petrolier a stat pe cala de montaj cu două luni mai puțin decît în anul trecut, iar prețul de cost al fiecăruia a fost redus cu 73 000 lei.Prin introducerea și extinderea procedeelor tehnologice avansate în construcția navelor, creșterea gradului de mecanizare a muncii și dotarea atelierelor de prelucrare cu mașini-unelte, de înaltă productivitate, în anii de democrație populară productivitatea muncii la Uzinele mecanice din Tumu Severin s-a triplat.In 18 ani, constructorii de nave au realizat mai mult de 450 de vase fluviale. Tonajul vaselor lansate la apă în anii puterii populare depășește de aproape două ori pe cel al vaselor executate în acest șantier într-o jumătate de secol de către capitaliști.(Agerpres)

La Hifiaș, în raionul Lugoj, este prezent la fiecare lecție a unuia 
din cercurile cursurilor agrozootehnice de trei am, tinarul șei oe 

echipă Ion Drăgănescu.
• Fofo : I. CUCU

u sînt de prea mul
tă vreme în tînăra 
noastră colectivă. 
Cu toate astea, am 
reușit săd cunosc 
bine pămînturile și 
specificul.

Mam împrietenit repede cu 
oamenii și, mai ales cu cei tineri 
ca și mine. Prețuiesc mult grija 
cu care m-au înconjurat comu
niștii, care m-au primit de cîteva 
luni în rîndurile candidaților de 
partid. Mă simt aici ca la mine 
acasă și sînt hotărît să-i ajut pe 
oameni să facă din colectivă o 
grădină înfloritoare. Acum, în 
zilele de iarnă, problema numă
rul unu pentru mine o constituie 
pregătirea și predarea lecțiilor la 
învățământul agrozootehnic de 3 
ani. în colectivă funcționează 
patru cercuri — unul agrotehnic, 
unul zootehnic și două viticole — 
care sînt frecventate de peste 
200 de colectiviști, din care mai 

bine de jumătate sînt tineri. Con
duc două din aceste cercuri — 
pe cel agrotehnic și unul viticol 
—■ și răspund de toate patru. 
Pînă acum s-au ținut între 8—10 
lecții la fiecare. Frecvența 
cursanților e de aproape sută la 
sută. Dintre tineri, pînă acum nu 
a lipsit nici unul de la nici o 
lecție. Comitetul organizației de 
bază U.T.M. — toți membrii co
mitetului sînt „elevi” într-unul 
sau altul din cercuri — se ocupă 
cu interes de participarea tineri
lor la cursuri. După predarea 
fiecărei lecții, ei controlează fe
lul în care și-au luat tinerii no
tițe, analizează periodic felul în 
care studiază aceștia. Cu ajutorul 
bibliotecarei, procură broșuri, re
viste și ziare pe care le împart 
tinerilor spre a le folosi la stu
diu. Pe mine mă ajută în pregă
tirea lecțiilor aducîndu-mi dife
rite exemple din sectoarele în 
care lucrează tinerii, se îngrijesc

La Oradea a avut loc joi o consfătuire a tinerilor mecanizatori fruntași din G.A.S. și S.M.T. organizată de Comitetul regional U.T.M. Crișana, consiliul agricol și trustul regional gostat.După ce s-a prezentat activitatea tinerilor mecanizatori din regiune și sarcinile ce le revin pentru anul viitor, numeroși tractoriști au arătat metodele folosite în executarea lucrărilor de bună calitate, scăderea prețului de cost, contribuția lor la sporirea producției în gospodăriile agricole colective în care au lucrat.Cu acest prilej Comitetul regional U.T.M. Crișana a decernat diplome de onoare unor S.M.T. și brigăzi de mecanizatori, fruntașe în munca pentru sporirea producției agricole.(Agerpres)
Demonstrații 

practice 

la fiecare lecție

ca în sălile de curs să fie cură
țenie și căldură. Pe scurt, comi
tetul organizației de bază U.T.M. 
din gospodărie, acordă învăță- 
mîntului agrozootehnic aceeași 
atenție ca și învățămîntului po
litic U.T.M.

Dar să mă opresc puțin și asu
pra altui lucru și anume, a felu
lui în care expun lecțiile. Prea 
multă experiență de profesor nu 
am. Cu ajutorul organizației de 
partid am reușit ca, de la lecție 
la lecție să-mi îmbunătățesc me
todele de predare. După cîteva 
lecții am făcut o constatare. Cu 
cît materialul din manuale este 
mai bine întrețesut cu fapte din 
gospodăria colectivă, cu exemple 
concrete din munca fruntașilor, 
eu atît sporește interesul cursan- 
ților. Să explic un fapt. Gospo

Manifestări 
cultural-artistice .

® In orașele și satele patriei 
continuă să. aibă loc manifestări 
cultural-artistice consacrate celei 
de a XV-a aniversări a Republicii.

La Petroșeni, Lupeni și Vulcan 
au. fost organizate recitaluri mu- 
zical-l iterare cu tema „Te slăvim 
Republică, patrie dragă“, la, care 
și-au dat concursul cei mai buni 
artiști amatori. Clubul Minerul 
din Petrila a găzduit uri concurs 
„Drumejii veseli” pe tema „Să 
ne cunoaștem patria — Republica 
Populară Romînă".

Sute de pionieri din orașul Pe
troșeni s-au întîlnit cu directorul 
uzinei de reparat utilaj minier

dăria noastră a avut în acest an 
450 de hectare cu porumb. Pe la 
noi pămîntul e cam sărăturos, pu
țin fertil. Am obținut în medie 
1 600 de kg de porumb boabe la 
hectar. Au fost însă tarlale care 
au dat și peste 2 000 de kg la 
hectar. Pe aceste tarlale s-au ad
ministrat amendamente. Așa că 
la lecțiile despre sol (două) 
mi-am pregătit niște mostre de 
pămînt de pe tarlale diferite. La 
tablă, cu crete de diferite cu
lori, am explicat fenomenele din 
structura solului. In felul acesta, 
cursanții au înțeles mai bine ce 
transformări s-au petrecut în so
lul amendamentat.

La fel am procedat și la alte 
lecții și în special la cele despre 
viticultură (gospodăria are peste 
360 de hectare de vie dintre 

din localitate, care le-a vorbit 
despre însemnătatea mărejului act 
de la 30 Decembrie, precum și 
despre dezvoltarea uzinei în anii 
Republicii.

® în holul bibliotecii centrale 
universitare din lași a fost amena
jată o expoziție consacrată celei de 
a 15-a aniversări a Republicii. Expo
ziția cuprinde fragmente reprezen
tative din literatura antimonarhică, 
reproduceri după grafica antimo
narhică, fotografii, plachete și 
scrieri care reflectă realizările ob
ținute de poporul nostru, sub con
ducerea partidului în anii Repu
blicii,

care 220 de hectare plantate cu 
viță nobilă). Am demonstrat 
practic de ce e necesar ca vița 
hibridă să fie înlocuită cu cea 
nobilă, care produce struguri de 
calitate superioară. Am făcut 
calculele din care a reieșit că în 
felul acesta gospodăria colectivă 
va realiza de pe fiecare hectar 
cultivat acum cu viță hibridă, 
cîștiguri cel puțin duble.

Voi proceda la fel și în pre
darea celorlalte lecții pentru ca 
fiecare cursant să iasă la primă
vară în cîmp cu un bagaj bogat 
de cunoștințe, prin aplicarea că
rora să poată obține rezultate cît 
mai bune în producție.

ION ENACHE
inginer agronom la G.A.C. 

Șarînga, regiunea Ploiești

Cu planul anual îndeplinit
• în întîmpinarea aniversării Republicii, mi

nerii din industria carboniferă au îndeplinit 
înainte de termen sarcina anuală de plan pri
vind producția de cărbune.

înzestrarea minelor cu noi utilaje, mai buna 
organizare a muncii și ridicarea continuă a 
calificării profesionale au permis minerilor să 
ridice anul acesta gradul de mecanizare a lu
crărilor în subteran la aproape 99 la sută la 
înaintare și Ia peste 96 la sută Ia încărcare. 
Creșterea mecanizării a dus Ia sporirea cu 23,4 
la sută a productivității muncii față de anul 
1959 și la reducerea cu 3,2 la sută a prețului de 
cost al tonei de cărbune extras.

în primii trei ani ai planului de șase ani mi
nerii au extras peste plan mai mult de un mi
lion tone cărbune, ceea ce reprezintă o treime 
din întreaga producție realizată în anul 1938.

• Colectivul Uzinei cocsocbimice din Hune
doara a îndeplinit cu 5 zile înainte de termen 
planul anual de producție. Calitatea cocsului 
livrat anul acesta furnalelor de la Hunedoara 
și altor întreprinderi metalurgice din țară a

înregistrat o creștere de peste 10 la sută față 
de normă.

Muncitorii acestei uzine au obținut economii 
peste plan în valoare de 8 453 000 lei.

• O veste sosită joi ne anunță că unitățile 
cooperației meșteșugărești din țara noastră 
și-au îndeplinit planul anual la toți in
dicii. în cursul acestui an s-a dat o deosebită 
atenție lărgirii activității de servire a popu
lației. Astfel, rețeaua de prestări a crescut în 
1962 cu circa 1 000 noi unități. De asemenea, 
au fost construite și s-au dat în folosință peste 
70 de complexe de magazine și ateliere.

Meșteșugarii cooperatori au obținut în numai 
10 luni economii peste plan în valoare de a- 
proape 40 milioane Iei, față de angajamentul 
anual de 30 milioane lei.

Potrivit unor calcule efectuate Ia 
U.C.E.C.O.M., pînă la sfîrșitul anului coopera
tivele meșteșugărești vor realiza peste plan q 
producție globală însumînd 77 milioane lei.

(Agerpres)

„Pagini dunărene"
In cinstea celei de-a 15-a ani

versări a proclamării Republicii, 
Casa regională a creației populare 
Galați a editat un volum de ver
suri, o culegere literară intitulată 
„Pagini dunărene" cuprinzînd poe

Construct iile noi Întineresc și pei sajul vechiului Sibiu.
Foto : D. FLOREA

zii, schițe, nuvele, cronici șl re
portaje, precum și o culegere de 
clntece, toate realizate de autori 
gălățeni.

In raioanele Făurei, Brăila, Foc
șani, Galați și Tecuci se desfășoa

ră In prezent ștafete culturale În
chinate celei de-a 15-a aniversări 
a Republicii. Sute de formații de 
artiști amatori străbat cu cintecul 
și jocul comunele și satele re
giunii.;



Raportul cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 1963
Tovarăși deputați,Din însărcinarea guvernului, prezint Marii Adunări Naționale, spre examinare și apro- bare, proiectul bugetului de stat al Republicii Populare Rbmîne pe anul 1963.Lucrările actualei sesiuni privind aprobarea bugetului se desfășoară în cadrul sărbătoresc al întîmpinării celei de-a 15-a aniversări a Republicii Populare Romîne.In anii puterii populare oamenii muncii din patria noastră. conduși de partid, au obținut victorii de însemnătate istorică — în R. P. Romînă socialismul a învins definitiv la orașe și sate. înfăptuirea consecventă a industrializării țării, transformarea socialistă a agriculturii — încununată de încheierea colectivizării — au asigurat creșterea necontenită a forțelor de producție. Economia noastră națională se dezvoltă armonios, multilateral, pe o linie mereu ascendentă și un ritm susținut.Rezultatele dobîndite în prima jumătate a planului de șase ani ilustrează că îndeplinirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialismului, adoptat de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, a devenit o cauză scumpă * întregului nostru popor.Profundele transformări care au avut loc în toate domeniile de activitate au dat bugetului un conținut nou, socialist. Fiecare buget al statului nostru democrat-popular este un buget al progresului economic, social și cultural,
Proiectul bugetului de stat 

pe anul 1963în proiectul de buget pe a- nul 1963 veniturile sînt prevăzute în sumă de 82,463 miliarde lei, iar cheltuielile de 81,463 miliarde lei. Excedentul bugetar planificat este de un miliard lei.Proiectul bugetului de stat a fost elaborat în strînsă concordanță cu indicatorii planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1963, aprobat de plenara C.C. al P.M.R. din 21—23 noiembrie 1962. La întocmirea bugetului s-a ținut seama de proiectele planurilor financiare ale ministerelor și celorlalte instituții centrale, de proiectele de buget ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, precum și de proiectul planului de credite al Băncii de Stat.Indicatorii înscriși în proiectul de buget sînt calculați pe baza noilor prețuri cu ridicata, recent aprobate de guvern. Noile prețuri aduc u- nele modificări în volumul veniturilor bugetare provenite din sectorul socialist al economiei, compensate pe total prin modificări corespunzătoa-
Veniturile bugetului de statProiectul de buget pe anul 1963 se caracterizează printr-o însemnată sporire a veniturilor, ceea ce asigură resursele financiare necesare înfăptuirii ritmurilor planificate de dezvoltare a economiei și de lărgire a fondului de consum social.în anul 1963, veniturile bugetului de stat din economia socialistă, calculate pentru a- sigurarea comparabilității în vechile prețuri cu ridicata, vor fi cu 8,2 miliarde lei mai mari decît realizările preliminate pe anul în curs. Ele constituie sursa hotărîtoare a veniturilor bugetului de stat.în întreaga activitate economică se manifestă tot mai mult inițiativa creatoare a oamenilor muncii, care contribuie la obținerea unor rezultate economice și financiare superioare celor din anii anteriori. Ca urmare a eforturilor depuse de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni — acumulările bănești planificate se realizează de majoritatea covîr- șitoare a întreprinderilor. Importante acumulări bănești peste plan au obținut numeroase întreprinderi din cadrul Direcției Generale Autocamioane, Tractoare și Mașini Agricole din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, Departamentului Energiei Electrice din Ministerul Minelor și Energiei Electrice, Direcției Generale a Prelucrării Țițeiului din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, Direcției Generale a Produselor Finite din Lemn din Ministerul Economiei Forestiere. Direcției Generale a Industriei Pielăriei. încălțămintei și Cauciucului din Ministerul Industriei Ușoare, Direcției Generale a Industriei Zahărului și Uleiului din Ministerul Industriei Alimentare etc.Sporirea în continuare a a- cumulărilor bănești este nemijlocit legată de obținerea unui ritm mai rapid de creștere a productivității muncii — problemă centrală a activității noastre economice. Pe a- ceastă linie au fost obținute succese în toate ramurile de producție Trebuie însă menționat că rezultatele nu corespund întotdeauna eforturilor materiale și financiare făcute de stat pentru asigurarea progresului tehnic. în unele întreprinderi, îndeplinirea sarcinilor privind sporirea productl-

prezentatavînd o temelie trainică de venituri, constituite în proporție hotărîtoare din acumulările bănești crescînde ale întreprinderilor și organizațiilor economice socialiste. în 1962 veniturile bugetului de stat sînt de aproape 4 ori mai mari decît în 1950.Resursele mobilizate prin buget au fost folosite pentru nevoile construcției socialiste' și pentru ridicarea bunăstării oamenilor muncii. între anii 1950—1962 pentru finanțarea economiei s-au alocat de la buget peste 340 miliarde lei, iar pentru acțiunile social-cul- turale aproape 120 miliarde lei.Bugetul de stat pe 1962 — al treilea an al planului de șase ani. — se va îndeplini în condiții favorabile, închein- du-se, ca și bugetele anilor anteriori, cu excedent. După datele preliminate, volumul veniturilor se va ridica la 76,9 miliarde lei, înregistrînd o creștere de 16,2% față de realizările anului precedent. Cheltuielile vor însuma 73,8 miliarde lei, cu 15,7% mai mult decît în anul 1961. Excedentul bugetar va fi de 3,1 miliarde Iei, față de un miliard lei excedent planificat.Succesele obținute an de an în îndeplinirea planurilor de Stat Și a bugetelor de stat confirmă în mod strălucit justețea sarcinilor stabilite de partid, linia fermă de dezvoltare a economiei noastre naționale și marile ei posibilități de a utiliza în mod constructiv, spre binele omului, resurse materiale și financiare tot mai mari.

re la partea de cheltuieli a bugetului de stat. Recalcularea prețurilor cu ridicata s-a impus ca urmare a dezvoltării rapide a economiei, accelerării progresului tehnic, creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost. Prin noile prețuri cu ridicata se realizează o mai reală reflectare a cheltuielilor de producție. precum și o mai justă repartizare a acumulărilor bănești pe ramuri, întreprinderi și produse. Totodată, se elimină cea mai mare parte a dotațiilor și diferențelor de preț acordate în trecut de la buget și se asigură o rentabilitate normală, ceea ce va contribui la folosirea mai rațională a resurselor materiale și la întărirea gospodăririi socialiste.Ca urmare a rezultatelor remarcabile obținute în dezvoltarea economică, această măsură a putut fi aplicată fără a afecta cu nimic prețurile de vînzare cu amănuntul ale mărfurilor vîndute populației, al căror nivel — potrivit politicii partidului — scade în mod sistematic.
vității muncii a fost frînată de neintrarea în funcțiune la termen a noilor obiective, de nefolosirea tuturor utilajelor la capacitatea normală și de insuficienta preocupare pentru mecanizarea anumitor faze și operații ale procesului de producție.Introducerea consecventă a tehnicii avansate, ridicarea sistematică a calificării oamenilor muncii, precum și îmbunătățirea organizării producției trebuie să determine în toate întreprinderile creșterea în măsură și mai mare a nivelului productivității muncii și a volumului acumulărilor bănești.Reducerea consumurilor specifice constituie unul din principalele mijloace pentru obținerea de economii și beneficii sporite, în special în ramurile unde materiile prime și materialele dețin o pondere mare în prețul de cost. Uzinele de tractoare-Brașov și „Industria Sîrmei’'-Cîmpia Turzii, Uzinele chimice „Petru Poni“-Valea Călugărească, Fabrica de pielărie și încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală ș.a., mobi- lizînd colectivele lor de muncă, au obținut însemnate reduceri ale consumurilor specifice. Mai sînt și unități economice care nu acordă atenția cuvenită acestei probleme, normele de consum fiind frecvent depășite. De asemenea, uneori beneficiile sînt diminuate datorită depășirii procentului admisibil de rebuturi, amenzilor și penalizărilor plătite, precum și altor pierderi.O influență favorabilă asupra acumulărilor are și îmbunătățirea calității produselor. Răspunzînd chemării partidului, tot mai multe întreprinderi fabrică produse la nivelul celor mai bune mărfuri de pe piața mondială. Instalațiile de foraj fabricate de Uzina „1 Mai “-Ploiești, unitățile de pompaj produse de Uzina „Vulcan“-București, vagoanele cisternă realizate de Uzina „23 August“-București și multe altele fac cinste industriei noastre socialiste.O manifestare a preocupărilor pentru îmbogățirea sortimentelor și calitatea superioară a bunurilor de consum a constituit-o cel de-al 4-lea pavilion de mostre — ilustrare a posibilităților crescînde ale industriei noastre de a oferi populației mărfuri bune și fru-

de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul fmoase. Punerea neîntîrziată în vînzare a acelor sortimente care au fost apreciate de vizitatori va contribui la îmbunătățirea aprovizionării oamenilor muncii.Cu toate realizările obținute, nu se poate trece cu vederea că unele unități productive, cum sînt Uzina metalurgică „Victoria“-Călan. Țesătoria de mătase „Flamura Roșie“ din Capitală, Fabrica de conserve „Valea Roșie“ din regiunea București, au mai produs și mărfuri care, datorită calității lor necorespunzătoare, au fost pe bună dreptate refuzate de către unitățile productive sau organizațiile comerciale. Conducerile întreprinderilor. colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din fiecare unitate economică trebuie să lupte cu perseverență pentru ca marca fabricii să fie marca bunei calități; nici un produs de calitate inferioară — materii prime, mașini, utilaje — să nu ajungă la întreprinderile beneficiare, iar oamenii muncii să găsească în magazine numai mărfuri care să le satisfacă pe deplin cerințele.în unele cazuri, o parte din produsele fabricate se aglomerează în depozite și sînt vîndute cu întîrziere, influențînd negativ realizarea acumulărilor bănești planificate. Conducătorii de întreprinderi nu trebuie să se mulțumească numai cu îndeplinirea planului de producție; desigur, preocuparea pentru realizarea a- cestui indicator este deosebit de necesară. însă cu aceeași insistență trebuie urmărite acoperirea din timp a planului cu repartiții și comenzi, fabricarea tuturor sortimentelor prevăzute, precum și asigurarea ritmicității producției și desfacerii mărfurilor.. Pentru creșterea continuă a
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naționaleIn proiectul bugetului de stat pe anul 1963, fondurile destinate finanțării economiei naționale sînt planificate în sumă de 51,795 miliarde lei, cu 9,2% mai mult, în condiții comparabile, decît realizările prelimi-, nate pe anul în curs. La a- ceastă sumă se adaugă creditele bancare, al căror sold va fi la sfîrșitui anului 1963 de36,4 miliarde lei, precum și fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice socialiste.Destinația resurselor buge-
FinanțareaPentru finanțarea’ investițiilor, în anul 1963 sînt prevăzute în proiectul de buget fonduri de 22,746 miliarde lei, cu o creștere față de anul precedent, în condiții comparabile de prețuri, de 16,4%. Alocațiile bugetare împreună cu importantele resurse proprii ale întreprinderilor vor asigura finanțarea integrală a volumului planificat de investiții.Partidul nostru acordă cea mai mare importanță creșterii continue a eficienței investițiilor. A obține în interesul societății rezultate maxime cu cheltuieli minime — este o lege a construcției socialiste.Folosirea cu efecț sporit a fondurilor de investiții depinde în mare rriăsură de respectarea termenelor de dare în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție. Pentru a- ceasta este necesară concentrarea eforturilor asupra lucrărilor de bază și desfășurarea ritmică a lucrului pe șantiere, în conformitate cu graficele de eșalonare a execuției.In același scop trebuie asigurate întocmirea la timp și la un nivel calitativ ridicat a proiectelor, livrarea la termenele stabilite a utilajelor și materialelor, precum și folosirea judicioasă în tot cursul a- nului a forței de muncă, a utilajelor și materialelor de construcții.Pentru utilizarea cu eficiență a fondurilor de investiții, o mare însemnătate are obținerea, la noile obiective, a producției și acumulărilor în conformitate cu indicatorii prevăzuți în proiecte. Trebuie arătat că acești indicatori sînt îndepliniți și depășiți la tot mai multe unități productive.
FinanțareaAlocațiile de la buget și din mijloacele proprii ale întreprinderilor prevăzute în anul 1963 pentru finanțarea industriei se ridică la 21,8 miliarde lei, la care se adaugă unele sume ce vor fi repartizate în cursul anului, precum și importante credite bancare.O dată cu dezvoltarea impetuoasă a industriei noastre socialiste, au crescut fondurile fixe și circulante aflate la dispoziția întreprinderilor. A sporit eficiența folosirii lor; astăzi la fiecare mie de lei fonduri fixe și circulante obținem, față de anul 1960, o producție marfă cu circa 17% mai mare și cu 24% mai multe acumulări bănești.Ținînd seama de ritmul rapid de înzestrare șl rautllaze & 

acumulărilor bănești să ridicăm pe o treaptă mai înaltă organizarea muncii în întreprinderile socialiste, să înlăturăm orice cheltuială inutilă, să intensificăm eforturile pentru scoaterea la iveală și mobilizarea rezervelor în toate sectoarele economice. Așa cum arată tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — „Ministerele, organele economice centrale, comitetele executive ale sfaturilor populare, conducerile întreprinderilor trebuie să ia măsuri pentru preîntîmpinarea pierderilor și a cheltuielilor neproductive, reducerea consumurilor specifice, creșterea rentabilității tuturor unităților și la toate produsele, astfel ca activitatea lor gospodărească să se reflecte în sporirea beneficiilor și a veniturilor bugetare“.
Tovarăși deputați,In anul 1963, impozitele și taxele de la populație reprezintă 5,6% din totalul veniturilor bugetare, comparativ cu 8,5% în 1959. în aceeași perioadă, veniturile oamenilor muncii cresc cu circa 25 miliarde lei.Scăderea ponderii impozitelor și taxelor de la populație în totalul veniturilor bugetare, în condițiile creșterii veniturilor bănești ale populației, este o trăsătură specifică bugetului socialist.O dată cu creșterea veniturilor oamenilor muncii se dezvoltă activitatea caselor de economii. Față de anul 1961, soldul depunerilor la C.E.C. a crescut în 1962 cu 33%, iar numărul depunătorilor cu circa 20%. Pentru extinderea continuă a operațiunilor C.E.C., folositoare atît populației cît și statului, casele de economii trebuie să îmbunătățească deservirea depunătorilor la locul de muncă și să intensifice activitatea la sate.

tare oglindește preocuparea de prim ordin a conducerii noastre de partid și de stat pentru promovarea progresului tehnic, prin înzestrarea tuturor ramurilor economiei naționale cu cele mai moderne și perfecționate mașini, utilaje și instalații. ..Din volumul alocațiilor pentru finanțarea economiei naționale, cea mai mare parte este folosită pentru investiții — principala cale de dezvoltare a bazei tehnice-materiale a socialismului.
investițiilorPe alocuri, unii dintre acești indicatori, cum sînt capacitatea de producție, numărul de muncitori, productivitatea muncii, prețul de cost, se realizează cu întîrziere, ceea ce se repercutează negativ și asupra rezultatelor financiare. Indicatorii tehnici-economici, înscriși în proiectele aprobate, nu sînt simple date orientative ; ei trebuie îndepliniți întocmai la fiecare obiectiv de investiții, la aceasta urmînd să contribuie toți factorii care participă la proiectarea și executarea investițiilor.O latură importantă a folosirii judicioase a fondurilor de investiții o constituie scăderea prețului de Cost al construcțiilor: In anul 1962, multe organizații de construcții au obținut rezultate pozitive în gospodărirea materialelor, reducerea consumurilor specifice și aplicarea pe scară tot mai largă a metodelor avansate de lucru, realizînd și depășind acumulările bănești planificate. La unele organizații de construcții, însă, utilajele și mecanismele nu sînt folosite totdeauna rațional, se înregistrează un consum ridicat de materiale, au loc depășiri ale cheltuielilor indirecte și de manoperă.Organele Băncii de Investiții trebuie să exercite în continuare un control multilateral a- supra gospodăririi fondurilor de investiții, respectării disciplinei de plan și financiare, să contribuie mai activ la mobilizarea rezervelor existente în toate fazele de realizare a investițiilor și să sprijine titularii de investiții, proiectanții și organizațiile de construcții în realizarea planului de investiții.
industrieiîntreprinderilor, problema folosirii raționale a fondurilor fixe dobîndește o importanță tot mai mare. In această privință trebuie menționat că indicii de utilizare a capacităților de producție se îmbunătățesc neîncetat.A devenit mai activă și preocuparea întreprinderilor ți organelor tutelare, atît din industrie cît și din alte ramuri economice, pe linia identificării și redistribuirii fondurilor fixe disponibile. Volumul fondurilor fixe în rezervă și conservare s-a redus în perioada 1959-1962 cu peste 40%. Rezultate bune au fost obținute la Direcția Generală Utilaj Industrial, Naval șl Material Rulant din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor 

de Mașini, Direcția Generală a Industriei Silicaților din Ministerul Industriei Construcțiilor, Direcția Generală a Industriei Lînei și Mătăsii din Ministerul Industriei Ușoare și altele.Este necesar ca organele centrale și locale să ia în continuare măsuri pentru redistribuirea mai operativă a fondurilor disponibile, veghind la respectarea strictă a condițiilor legale cu privire la trecerea sau menținerea lor în rezervă ori conservare. Conducătorii întreprinderilor și direcțiilor generale trebuie să țină seama de faptul că prin nefolosirea unui utilaj achiziționat se imobilizează fondurile investite, iar economia este lipsită 'de producția care s-ar fi obținut prin punerea lui în funcțiune.Rezerve importante pot fi mobilizate și prin îmbunătățirea planificării și folosirii mijloacelor circulante. Direcțiile generale, comitetele executive ale sfaturilor populare și întreprinderile, împreună cu organele financiare și bancare, vor trebui să ia toate măsurile în vederea recalculării normativelor mijloacelor circulante, în raport cu condițiile concrete de lucru ale unităților productive,
Finanțareaîncheierea colectivizării a- griculturii în primăvara acestui an — eveniment de importanță istorică în viața poporului nostru — a eliberat uriașe energii încătușate de mica gospodărie țărănească, punîn- du-le în slujba dezvoltării rapide a producției agricole, a dat un puternic avînt activității creatoare a oamenilor muncii de la orașe și sate în desăvârșirea construcției socialismului.Transformarea socialistă a agriculturii s-a făcut cu sprijinul multilateral, material și financiar, al statului. An de an s-au alocat mijloace importante pentru înzestrarea a- griculturii cu mașini și utilaje moderne, îngrășăminte chimice, semințe selecționate și a- nimale de rasă. O atenție deosebită a fost acordată ridicării nivelului agrotehnic al lucrărilor și pregătirii cadrelor de specialiști.în anul 1963, pentru finanțarea agriculturii se prevede de la buget și din resursele proprii ale gospodăriilor agricole de stat și ale gospodăriilor agricole colective suma de peste 11 miliarde lei. Pentru dezvoltarea producției agricole vor mai fi utilizate și însemnate credite bancare.Lărgirea bazei tehnice-materiale și reorganizarea conducerii agriculturii deschid perspective pentru creșterea continuă a producției agricole și îmbunătățirea rezultatelor e- conomice-financiare ale gospodăriilor.Gospodăriile agricole de stat— sectorul cel mai înaintat al agriculturii noastre — au obținut la culturile de bază, grîu și porumb, în condițiile climaterice mai puțin favorabile ale anului 1962, producții medii superioare celor din a- nul precedent. Folosind în mod eficient fondul funciar și celelalte mijloace de producție, numeroase gospodării agricole de stat, ca de exemplu „I. L. Caragiale” — regiunea București, Pogoanele — regiunea Ploiești, „Pavel Tcacenco” — regiunea Galați, Hălchiu — regiunea Brașov, au realizat, o dată cu creșterea producției, un preț de cost mai redus, înregistrînd și razultate financiare favorabile.Trebuie arătat însă că, în condiții similare de climă și sol, la unele gospodării de stat, ca, de pildă. „I. C. Frimu” — regiunea București, Țintești — regiunea Ploiești, „Filimon Sîrbu” — regiunea Galați. Hărman — regiunea Brașov— datorită utilizării neeficiente a mașinilor și utilajelor, neaplicării în bune condiții a regulilor agrotehnice, precum și datorită cheltuielilor nee- conomicoase — producția nu a fost pe măsura posibilităților. prețul de cost s-a menținut ridicat, iar acumulările bănești planificate nu au putut fi realizate.Problema reducerii prețului de cost al producției trebuie să constituie una din preocupările de bază ale gospodăriilor agricole de stat. Trustul central Gostat, trusturile locale și conducerile G.A.S. au datoria să ia măsurile corespunzătoare pentru generalizarea sistematică și perseverentă a experienței înaintate, pentru valorificarea cît mai deplină a rezervelor de sporire a producției, concomitent cu reducerea cheltuielilor de produc-
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destinate creșterii nivelului de traiPe măsura dezvoltării forțelor de producție, a creșterii productivității muncii și a venitului național, partidul și guvernul iau măsuri pentru ri. dicarea sistematică a nivelului de trai al oamenilor munci. în ultimii trei ani, salariile au crescut cu peste 20 la sută ; numai sporul de salarii acor- 

eliberînd astfel mijloace materiale și bănești care vor putea fi folosite pentru alte nevoi ale economiei naționale.Ca urmare a aplicării măsurilor inițiate de partid ministerele, sfaturile populare și întreprinderile au reușit să valorifice o mare parte din stocurile supranormative fără mișcare și de prisos. Totuși, mai sînt și unele întreprinderi care nu se preocupă de identificarea în întregime a acestor stocuri ; de asemenea, există unele deficiențe în preluarea și valorificarea lor de către bazele de desfacere ale ministerelor și organizațiilor regionale de aprovizionare și desfacere.Fiecare întreprindere trebuie să aibă în permanență în vedere că stocurile supranormative reprezintă o imobilizare de valori în circuitul economic, care creează dificultăți în a- provizionarea altor unități și influențează negativ prețul de cost al produselor. Identificarea și valorificarea stocurilor supranormative, precum și prevenirea formării lor nu au un caracter de campanie, ci constituie sarcini permanente ale întreprinderilor și organelor lor tutelare.
agriculturiiție, astfel îneît, rezultatele financiare realizate de fiecare gospodărie să corespundă e- forturilor importante pe care statul nostru le-a făcut și le face pentru înzestrarea lor tehnică-materială.La creșterea producției a- gricole, o contribuție însemnată aduc stațiunile de mașini și tractoare. înzestrate cu mașini și utilaje de un nivel tehnic tot mai ridicat, S.M.T. își îmbunătățesc activitatea an de an, executînd lucrările agricole în condiții din ce în ce mai bune și ajutînd efectiv gospodăriile agricole colective în planificarea și organizarea producției.După date preliminate, prețul de cost al lucrărilor efectuate de S.M.T. este în anul 1962 mai mic cu 4,8 la sută decît în 1961 ; în același timp, s-a înregistrat și o creștere a veniturilor stațiunilor de ma. șini și tractoare. Cu toate a- cestea, în unele regiuni, ca Galați și Banat, au existat și stațiuni care, datorită utilizării neraționale a parcului de mașini și a timpului de lucru, au depășit cheltuielile de producție, înregistrînd rezultate financiare nesatisfăcătoare.Ținînd seama de gradul de înzestrare tehnică atins și de experiența acumulată, stațiunile de mașini și tractoare trebuie să ia măsuri pentru ridicarea în continuare a calității lucrărilor efectuate, îmbunătățirea indicilor de folosire a mașinilor agricole și sporirea veniturilor.Gospodăriile agricole colective au în prezent condiții pentru ca toate să devină unități puternice, prospere. Consolidarea fiecărei gospodării colective este indisolubil legată de creșterea avutului obștesc. Alocînd sume tot mai mari din veniturile proprii în bani și în natură pentru creșterea fondului obștesc, gospodăriile colective își dezvoltă mijloacele de producție — condiție fundamentală pentru sporirea veniturilor șl a valorii zilei-muncă.La creșterea fondului obștesc, o contribuție însemnată aduc și creditele bancare. In anul 1963 se prevăd în buget resursele necesare pentru a- cordarea de credite pe termen lung. Soldul lor va fi la sfîrșitui anului de circa 3,6 miliarde lei. O bună parte din aceste credite sînt folosite pentru dezvoltarea șeptelului și pentru lărgirea bazei d'e producție în legumicultura, cultura viței de vie și a pomilor, ramuri care asigură venituri mari gospodăriilor. Banca de Stat va mai pune la dispoziția G.A.C. fonduri importante sub forma creditelor pe termen scurt pentru producție și contractări.Dezvoltarea economică și consolidarea gospodăriilor a- gricole colective trebuie să se realizeze prin mai buna folosire a terenurilor agricole, îmbunătățirea structurii culturilor, ridicarea productivității șeptelului, utilizarea rațională a tuturor resurselor de muncă, materiale și bănești.Organele bancare sînt chemate să acorde o îndrumare permanentă și un sprijin mai mare G.A.C. pentru gospodărirea cu eficiență sporită a fondurilor, pentru păstrarea integrității acestora și pentru îmbunătățirea evidenței.

dat prin hotărîrea din anul 1961 a partidului și guvernului reprezintă în 1963 circa 4 miliarde lei; au fost efectuate însemnate reduceri de prețuri, toate acestea determinînd sporirea simțitoare a puterii de cumpărare a populației.La îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al oamenilor

inanțelormuncii, pe lîngă creșterea veniturilor lor, o importanță din ce în ce mai mare o au fondurile utilizate de stat pentru construcțiile de locuințe și acțiunile social-culturale. Ele contribuie la satisfacerea pe cheltuiala statului a unor cerințe atît de vitale cum sînt locuințele, învățămîntul, ocrotirea sănătății, odihna, pensiile etc.Fondurile destinate construcțiilor de locuințe au fost în anii 1960—1962 cu 19 la sută mai mari decît se prevăzuse pentru această perioadă în Di. rectiVele Congresului al III- lea al P.M.R., executîndu-se numai în anul 1962 un număr de apartamente din fondurile statului aproape egal cu cel construit în tot cursul primului cincinal. în 1963 populația va primi încă 51 000 apartamente, cu 7 la sută mai mult decît în 1962, înfloresc orașele patriei socialiste, se înfrumusețează necontenit viața poporului nostru muncitor.Volumul alocațiilor pentru acțiunile social-culturale este prevăzut în proiectul de buget pe anul 1963 la 19,122 miliarde lei, cu o creștere, în condiții comparabile, de 1,3 miliarde lei față de 1962. Statul nostru cheltuie pentru pregătirea unui elev în școlile profesionale și tehnice, pe toată perioada școlarizării, peste 15 000 lei, iar pentru pregătirea unui specialist la cursurile de zi într-un institut de învățămînt superior, pe întreaga durată de studii, mai mult de 50 000 lei ; se acordă alocații de stat pentru 2 100 000 copii; statul plătește circa 900 000 pensii de bătrînețe, invaliditate . și urmași; în spitalele și sanatoriile din țara noastră se acordă îngrijire medicală gratuită, cheltuindu-se anual, de fiecare pat în medie 19 000 lei.Cele mai importante alocații bugetare cu caracter so- cial-cultural sînt destinate finanțării învățămîntului. Prevederile bugetare pentru învățămînt pe anul 1963 sînt de 5,650 miliarde Iei, cu un spor de 532 milioane lei față de a- nul 1962. Aceste fonduri vor asigura dezvoltarea învăță, mîntului de toate gradele, atît în ceea ce privește cursurile de zi, cît și învățămîntul seral și fără frecvență, recent reorganizat. In prezent, numărul școlilor de cultură generală este de peste 15 800, cu mai mult de 3 000 000 elevi; funcționează 46 institute de învățămînt superior, cu 165 de facultăți, cuprinzînd peste 100 000 de studenți, iar dintre studenții de Ia cursurile de zi circa 60.1a sută primesc burse.
Bugetele organelor locale 

ale puterii de statVolumul bugetelor sfaturilor populare va fi în anul 1963 de 13,344 miliarde lei. în condiții comparabile de prețuri și luînd în considerare unele redistribuiri de sarcini între bugetul republican și bugetele locale, creșterea volumului a- cestora este de circa un miliard lei față de anul 1962.Veniturile proprii ale bugetelor locale sînt prevăzute în sumă de 5,086 miliarde lei. A- ceste resurse vor fi completate pe calea cotelor defalcate din veniturile bugetului republican și prin acordarea de dotați!.în anul 1962 s-a îmbunătățit activitatea în industria locală. Tot mai multe întreprinderi au depășit planul producției globale și marfă și au obținut economii suplimentare din reducerea prețului de cost, contribuind la creșterea acumulărilor și veniturilor bugetelor sfaturilor populare.Este necesar să se acorde și mai departe atenția cuvenită îmbunătățirii activității întreprinderilor locale, mobilizării tuturor rezervelor pentru creșterea însemnată a veniturilor bugetare. Producția întreprinderilor industriei locale trebuie coordonată mai strîns cu aceea a industriei republicane și sprijinită din punct de vedere tehnic, în așa fel îneît întreaga producție să poată răspunde cerințelor consumatorilor.O contribuție importantă Ia lărgirea bazei proprii de venituri a bugetelor sfaturilor populare aduc organizațiile comerciale, care în anul 1962 au pus la dispoziția oamenilor muncii mărfuri de un sortiment mai larg și de calitate mai bună. S-a extins rețeaua comercială, a fost continuată înzestrarea unităților cu instalații moderne, se introduc și se dezvoltă formele înaintate de deservire.Sarcinile sporite, care decurg din dezvoltarea economiei locale și a acțiunilor social- culturale, determină creșterea cheltuielilor bugetelor sfaturilor populare.Investițiile sfaturilor populare pe anul 1963 sînt prevăzute în sumă de 3,926 miliarde lei. Cea mai mare parte din fondurile de investiții sînt destinate construcțiilor de locuințe, gospodăriei comunale,

O atenție deosebită acordă statul nostru dezvoltării științei, culturii și artei, pentru care s-au prevăzut în anul ,1963 fonduri de 1,486 miliarde^ lei.în țara noastră, tirajul anual al cărților a ajuns la peste 58 milioane d'e exemplare, există peste 24 000 de biblioteci, 108 unități artistice de spectacole, iar în fiecare oraș și comună cel puțin cîte o casă de cultură sau un cămin cultural.Pentru ocrotirea sănătății șl prevederile sociale, în proiectul de buget pe anul 1963 sînt prevăzute 4,873 miliarde lei, cu 265 milioane lei mai mul* decît în 1962. vCheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, care cuprinde o parte însemnată a fondului de consum social, se ridică în anul 1963 Ia 4,662 miliarde lei, cu un spor, în condiții comparabile față d'e 1962, de 206 milioane lei.An de an fondurile destinate acțiunilor social-culturale sînt folosite cu eficiență sporită. Gospodărirea cu cea mai mare atenție a acestor mijloace trebuie să constituie o permanentă preocupare a organelor centrale, sfaturilor populare șl instituțiilor cu caracter social- cultural.
Tovarăși deputați,Dezvoltarea în ritm rapid a economiei țării, creșterea continuă a producției industriale și agricole creează condiții pentru lărgirea relațiilor economice externe. Volumul comerțului exterior va fi în anul 1963 cu aproape 90 la sută mai mare decît în 1959, țara noastră avînd legături comerciale cu peste 80 de state. Ținînd seama de importanța tot mai mare a relațiilor de comerț exterior, fiecare întreprindere și organizație economică producătoare de mărfuri pentru export trebuie să-și îndeplinească obligațiile contractuale la timp și în bune condiții.Alături de celelalte țări socialiste, Republica Populară Romînă militează consecvent pentru coexistența pașnică, pentru menținerea si consoli. darea păcii în întreaga lume, adueîndu-și întreaga sa contribuție la această operă de însemnătate hotărîtoare pentru omenire.Totodată, partidul și guvernul nostru iau toate măsurile pentru întărirea capacității de apărare și asigurarea deplinei securități a patriei. în bugetul de stat pe anul 1963, alocațiile pentru apărare reprezintă 5.1 la sută din totalul cheltuielilor bugetare.

dezvoltării industriei locale și întăririi bazei materiale a instituțiilor social-culturale.Investiții suplimentare vor mai fi efectuate pentru electrificarea satelor și pentru gospodăria comunală și edilitară.Comitetele executive ale sfaturilor populare au datoria să vegheze ca fiecare sumă să fie folosită cu maximum de eficiență și să ia măsurile necesare de prevenire a oricăror cheltuieli neeconomicoase.
Tovarăși deputați,înainte de a încheia, vă rog să-mi permiteți ca, în conformitate cu legea bugetară, să vă supun spre aprobare contul execuției definitive a bugetului de stat pe anul 1961.Bugetul de stat pe anul 1961 a fost realizat la venituri în sumă de 66,142 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 63,726 miliarde lei. cu un excedent de 2.416 miliarde lei.
Tovarăși deputați,Oamenii muncii de la orașe și sate, însuflețiți de mărețul program al desăvîrșirii construcției socialiste elaborat de Congresul al III-lea al partlt dului, muncesc cu entuziasm, perseverență și patriotism Jn> flăcărat pentru continua dez-i voltare a economiei, pentru înflorirea culturii noi, socialiste, în patria noastră.Marile realizări dobîndite sînt legate de colaborarea și întrajutorarea frățească din cadrul lagărului socialist, și, în mod deosebit, de sprijinul pe care Uniunea Sovietică îl a- cordă țării noastre, ca și celorlalte țări socialiste. Prin munca sa creatoare, prin rezultatele obținute în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, poporul romîn își aduce contribuția la creșterea forței sistemului socialist mondial, la victoria socialismului în întrecerea pașnică cu capitalismul.îndeplinirea planului și bugetului de stat pe anul 1963 va constitui o nouă verigă în lanțul succeselor care asigură realizarea, prevederilor planului de 6 ani — însemnat pas înainte pe drumul luminos al socialismului și păcii.



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Discuția generală privind proiectul bugetului de stat pe anul 1965

Raportul comisiei economico-fînanciare prezentat de deputatul 
Constantin Dumitrache

Tovarăși deputați,Patria noastră pășește cu fermitate pe drumul progresului economic și social, înfăptuind mărețul program al de- săvîrșirii construcției socialiste, trasat de Congresul al III-lea al P.M.R.Succesele deosebite în crearea și dezvoltarea bazei teh- nice-materiale a socialismului, creșterea venitului național și a bunăstării oamenilor muncii se reflectă în întărirea continuă a finanțelor țării noastre, în realizarea unor bugete excedentare.Comisia economică-financia- ră a Marii Adunări Naționale a analizat proiectul de buget pe anul 1963 și a constatat că el a fost întocmit pe baza sarcinilor prevăzute în planul de dezvoltare a economiei naționale, aprobat de Plenara C.C. al P.M.R. din 21—23 noiembrie 1962.Așa cum s-a arătat în raportul prezentat de tovarășul deputat Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, prevederile proiectului de buget pe anul 1963 sînt de 82,463 miliarde lei la venituri și de 81,463 miliarde lei la cheltuieli. Excedentul bugetar planificat este de un miliard lei.Cea mai mare parte a veniturilor bugetului de stat provine din sectorul socialist al economiei noastre naționale, în totalul veniturilor bugetului de stat, veniturile de la întreprinderile și organizațiile socialiste voi** reprezenta 94.4 la sută, iar impozitele și taxele de la populație vor reprezenta numai 5,6 la sută din totalul veniturilor bugetare.în bugetul anului 1963 veniturile din impozitul pe circulația mărfurilor și cotele părți din beneficii — forme principale ale acumulărilor bănești — se ridică la suma de 42.2 miliarde lei reprezen- tînd peste 50 la sută din totalul veniturilor bugetare. A- ceastă structură a veniturilor bugetului pe anul 1963 reflectă dezvoltarea puternică a e- conomîei noastre — dovadă grăitoare a rodniciei eforturilor depuse de poporul nostru în construcția socialistă.Traducerea în viață a prevederilor Congresului al III- lea al P.M.R.. cu privire la dezvoltarea bazei tehnice -materiale a socialismului face necesară alocarea unor sume importante pentru finanțarea ramurilor economiei naționale. Astfel, în proiectul .bugetului de stat pe anul 1963, este prevăzută pentru finanțarea economiei naționale su
Cuvîntul deputatului 

Petre Blajovid 
(regiunea Banat)Am luat cunoștință cu o deosebită satisfacție de proiectul de buget pentru anul 1963. Ca și în anii anteriori, prevederile sale asigură creșterea forțelor de producție ale țării, continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste, creșterea producției agricole și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai, material și cultural ăl celor ce muncesc.Muncitorii, tehnicienii și inginerii din regiunea Banat au realizat și depășit an de an planul de producție. Din datele preliminate rezultă că, în acest an, întreprinderile din regiunea noastră vor realiza planul producției globale în proporție de 102,6 la sută, iar cel de marfă de 101,8 la sută.In același timp, pe baza creșterii productivității muncii, a reducerii consumurilor specifice de materii prime, s-au obținut economii, peste plan, la prețul de cost de 113 milioane lei.Progrese însemnate au înregistrat întreprinderile noastre și în privința ridicării nivelului tehnic al producției și a îmbunătățiri^ calității produselor. în acast an s-au pus în fabricație noi turbine hidraulice, noi tipuri de strunguri paralele și automate, noi tipuri de vagoane, sortimente noi de mobilă, iar în industria textilă s-au creat sute de desene noi într-o varietate mare de poziții coloristice.în anul 1963, întreprinderile industriale din regiunea noastră vor trebui să realizeze un volum de producție sporit pe care îl putem realiza pe deplin.înzestrarea întreprinderilor cu mașini și utilaje noi, munca însuflețită a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, experiența lor în punerea în valoare a rezervelor interne, constituie o bază sigură pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pentru 1963.Experiența anilor trecuți a demonstrat că o productivitate ridicată a muncii se realizează numai atunci cînd, pe lingă o înzestrare tehnică a întreprinderilor, există și o organizare mai bună a procesului de producție, o folosire mai rațională a utilajelor, cînd fiecare muncitor, tehnician și inginer militează activ pentru găsirea și punerea în valoare a rezervelor interne de la fiecare loc de muncă. în această direcție, în industria regiunii Banat s-au obținut rezultate bune. Trebuie să spunem însă că productivitatea muncii nu a crescut în toate întreprinderile regiunii pe măsura posibilităților. în legătură cu lipsurile ce se manifestă în prezent în ynele uzine, consi

ma de 51,795 miliarde lei, sumă care este de peste 5 ori mai mare decît cea cheltuită în acest scop în anul 1950.Cea mai mare parte a alocațiilor bugetare privind finanțarea economiei este destinată finanțării investițiilor. Astfel, în proiectul de buget se prevede pentru investiții suma de 22,746 miliarde lei, ceea ce reprezintă circa 44 la sută din totalul cheltuielilor pentru finanțarea economiei naționale.Resursele bugetului de stat sînt îndreptate cu precădere în industrie, iar în cadrul acesteia în ramurile producătoare de mijloace de producție. Fonduri corespunzătoare sînt prevăzute și pentru celelalte ramuri ale economiei naționale : agricultură, construcții, transporturi, comerț.Anul 1963 va marca ridicarea în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Veniturile populației vor crește cu 7,5 miliarde lei; numai pentru îmbunătățirea salarizării ca urmare a aplicării în continuare a hotărîrii din iulie 1961 a partidului și guvernului, oamenii muncii vor primi 4 miliarde lei; prin comerțul socialist se vor desface cu 9,2 la sută mai multe bunuri de consum față de anul precedent ; vor fi date în folosință peste 51 000 apartamente, cu 7 la sută mai mult decît în 1962.Pentru ridicarea bunăstării populației, o importanță tot mai mare capătă acțiunile so- cial-culturale finanțate prin bugetul de stat. Proiectul de buget pe anul 1963 prevede pentru aceste acțiuni suma de 19,122 miliarde lei. Sumele prevăzute sînt de peste 5,5 ori mai mari decît cele cheltuite în anul 1950.îndeplinirea prevederilor proiectului bugetului de stat pe anul 1963 face necesară intensificarea eforturilor pentru scoaterea la iveală și mobilizarea rezervelor interne, pentru creșterea continuă a calității produselor.Reducerea sistematică a prețului de cost prezintă o importanță deosebită pentru crearea acumulărilor necesare realizării într-un ritm accelerat a reproducției socialiste lărgite în toate ramurile economice naționale.Reducerea prețului de cost cu numai 1 la sută în industrie, reprezintă în 1963 o economie de circa 850 milioane lei, care echivalează cu valoarea a peste 20 000 apartamente.O cale importantă de reducere a prețului de cost o con- 

der necesar să ridic cîteva probleme de a căror rezolvare depinde în mare măsură realizarea unei productivități sporite.Avînd în vedere sarcinile mari în privința asimilării în producție de noi mașini și utilaje, sîntem de părere că trebuie luate măsuri pentru îmbunătățirea activității de proiectare.Dintr-un studiu întocmit de către Comitetul regional de partid Banat rezultă că există paralelism între serviciile de proiectare de la întreprinderile „Tehnometal” și Uzinele Mecanice din Timișoara și filiala întreprinderii de prototipuri pentru mașini agricole și a Institutului tehnologic pentru construcția de mașini electrotehnice, tot din Timișoara. în acest fel nu se poate asigura o specializare corespunzătoare a proiectanților și nici proiecte pentru fabricația de mașini și utilaje la un nivel tehnic ridicat.Sîntem de părere ca la Uzinele mecanice Timișoara și la „Tehnometal” în serviciile de proiectare să se mențină numai numărul de ingineri necesari pentru verificarea proiectelor, iar restul să fie transferați la filiala întreprinderii de prototipuri pentru mașini a- gricole și filiala Institutului tehnologic pentru construcții de mașini electrotehnice. De a- semenea, Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini ar putea să îmbunătățească situația proiectării pentru regiunea Banat prin transformarea filialelor mai sus amintite în institute de proiectare de sine stătătoare.Pentru ridicarea nivelului tehnic al producției, mai buna organizare a fabricației și ridicarea productivității muncii trebuie înlăturate unele deficiențe în repartizarea și folosirea inginerilor. Așa, de pildă, la întreprinderea „Electro- banat” — Timișoara, al cărei profil principal de fabricație este aparatajul electric, lucrează 11 ingineri chimiști dintr-un total de 39 ingineri. Asemenea situații există și la alte întreprinderi.De asemenea, în timp ce inginerii sînt concentrați în orașele mari, întreprinderile din raioanele mai îndepărtate duc o foarte mare lipsă de ingineri. Pe de altă parte, chiar în întreprinderile unde numărul inginerilor este destul de mare, aceștia nu sînt repartizați pe schimburi de lucru în mod proporțional. în timp ce în schimbul I lucrează un număr mare de ingineri, în schimbul II lucrează foarte puțini, iar în schimburilă de noapte aproape de loc. Din a- 

stituie sporirea continuă a productivității muncii, domeniu în care au fost obținute rezultate bune. Cu toate acestea mai există încă întreprinderi care nu acordă atenția cuvenită introducerii procedeelor noi tehnologice, organizării mai bune a muncii, folosirii cu maximum de eficiență a fondurilor acordate de stat pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție în vederea creșterii productivității muncii.Ținînd seama de ponderea pe care o au cheltuielile de materiale în totalul cheltuielilor de producție, o atenție deosebită trebuie acordată îndeplinirii normelor de consum pentru materii prime, materiale și reducerii acestora pe măsura îmbunătățirii condițiilor de producție.Creșterea economiilor din reducerea cheltuielilor de producție trebuie să se facă paralel cu îmbunătățirea calității produselor. Pentru aceasta, fiecare întreprindere trebuie să acorde o atenție deosebită pentru realizarea de produse durabile, îngrijit finisate, la un înalt nivel calitativ.Analizînd partea de cheltuieli a proiectului de buget pe anul 1963, Comisia economică- financiară consideră necesar să sublinieze unele probleme legate de folosirea gospodărească a mijloacelor financiare a- locate de la buget.In ultimii ani s-au înregistrat rezultate bune în folosirea judicioasă și cu randament sporit a fondurilor de investiții. Ministerele, direcțiile generale și întreprinderile au analizat și fundamentat mai temeinic oportunitatea investițiilor și au adoptat soluții constructive moderne, obținînd rezultate economice importante. Mai sînt însă și cazuri cînd unele obiective puse în funcțiune nu ating indicii teh- nico-economici proiectați, nu realizează capacitatea de producție în termenul prevăzut, ceea ce se repercutează nefavorabil asupra îndeplinirii planului de producție, de preț de cost și financiar.Anul acesta, ca urmare a a- plicării măsurilor indicate de partid și guvern, s-au obținut rezultate bune în folosirea mijloacelor circulante, în special prin utilizarea mai bună a materialelor și reducerea stocurilor supranormative. Totuși, în unele întreprinderi există încă însemnate stocuri .care depășesc necesitățile curente ăle acestora, ceea ce privează economia națională de importante cantități de materii 
ceastă cauză și randamentul în muncă al schimburilor diferă, cele de noapte avînd o productivitate mult mai scăzută.Comitetul regional de partid Banat a studiat aceste probleme și va lua măsuri pe plan local; ele însă nu pot fi rezolvate numai de către noi. De aceea, propun ca ministerele să analizeze folosirea cadrelor de ingineri și să adopte măsuri care să ducă la încadrarea în întreprinderi a inginerilor în raport de specialitate și conform cerințelor reale ale producției.în prevederile bugetului pe anul viitor un capitol important îl ocupă finanțarea pe mai departe a bazei tehnico- materiale necesară dezvoltării multilaterale și intensive a agriculturii noastre socialiste.Alocarea an de an a unor sume importante pentru nevoile agriculturii arată grija permanentă ce se acordă dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor economiei naționale. Această orientare se reflectă în obținerea unor producții tot mai mari, în folosirea rațională a mijloacelor de producție, în asigurarea fondului central de produse agricole. Acest lucru este ilustrat și de realizările obținute de unitățile agricole socialiste din regiunea Banat. Multe G.A.S. și G.A.C., îmbunătățind tehnica cultivării porumbului, au obținut de pe suprafețe mari o producție între 3 500 și 6 000 kg porumb boabe la hectar.Dezvoltîhd producția de cereale și alte ramuri de producție, G.A.C. din regiunea noastră s-au consolidat din punct de vedere economic, a- verea obștească a ajuns la peste 1,4 miliarde lei. revenind la suta de.ha peste 250 000 lei față de 184 000 lei cît a fost anul trecut.Planul de stat pe anul 1963 prevede sarcini sporite pentru dezvoltarea în continuare a agriculturii regiunii noastre. Pentru aceasta noi ne preo-

Cuvîntul deputatului 
Roman Morar

(regiunea Cluj)Succesele prezentate în raportul cu privire la proiectul de buget cuprind și rezultatele dobîndite de oamenii muncii din regiunea Cluj, care au îndeplinit și depășit sarcinile ce le-au revenit din planul de stat pe anul 1962.Dintre întreprinderile regiunii noastre realizări de seamă a obținut Uzina „Industria Sîrmii“ din Cîmpia Turzii. în acest an harnicii metalurgiști din Cîmpia Turzii au raportat partidului și guvernului îndeplinirea planului de producție la toți indicii în ziua de 14 
decembrie. Faț* de anul W> 

prime și materiale și duce la sporirea cheltuielilor de producție.Ținînd seama de importanța economică a valorificării stocurilor supranormative de materii prime și materiale este necesară luarea în continuare a unor măsuri care să contribuie la readucerea acestora în circuitul economic.îndeplinirea și depășirea planului de reducere a prețului de cost în industrie și însemnatele economii peste plan obținute în acest an, au influențat favorabil realizarea planului de acumulări bănești ale statului.Unele întreprinderi însă nu au realizat sarcinile de beneficii în special din cauza cheltuielilor neproductive provenite din rebuturi, amenzi, penalizări etc..Este necesară lichidarea cauzelor care duc la cheltuieli neproductive, astfel ca economiile obținute în unele întreprinderi să nu fie diminuate datorită gospodăririi nesatisfăcătoare a fondurilor în alte întreprinderi.Ministerele, organele bancare trebuie să ia măsuri în continuare pentru întărirea disciplinei financiare și mobilizarea rezervelor existente prin desfășurarea unui control activ și eficient.Comisia economică-financi- ară a Marii Adunări Naționale, constatînd că proiectul bugetului de stat supus dezbaterilor actualei sesiuni asigură acoperirea cu mijloace financiare a tuturor acțiunilor înscrise în planul de dezvoltare al economiei pe 1963, propune aprobarea sa de către Marea Adunare Națională.De asemenea, examinînd cifrele definitive privind execuția bugetului de stat pe anul 1961. comisia economică-finan- ciară a Marii Adunări Naționale, propune să se aproba contul general de execuție a a- cestui buget la venituri în sumă de 66,142 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 63,726 miliarde lei. închein- du-se cu un excedent de 2,416 miliarde lei.Tovarăși deputațt,Poporul nostru întîmpină cea de-a 15-a aniversare a Republicii Populare Romîne cu remarcabile succese în construcția economică și social-cultu- rală. Rezultatele obținute în îndeplinirea și depășirea planului și bugetului pe anul 1962 constituie o bază sigură pentru noi succese în realiza-" rea Directivelor celui de-al III-lea Congres al Partidului.
cupăm intens de a folosi cît mai rational atît volumul de investiții acordat de stat, cît și cel provenit din fondurile proprii ale G.A.C. Multe gospodării colective vor face în anul viitor investiții numai din fonduri proprii. Majoritatea investițiilor vor fi îndreptate spre sectoarele direct productive. iar pentru construcții se vor folosi în mai mare măsură resursele locale.Principala noastră atenție va fi și pe mai departe îndreptată spre obținerea unor producții sporite de cereale și, în special, de grîu și porumb, în această toamnă, peste 80 la sută din suprafața cultivată cu grîu de către G.A.C. a fost semănată cu sămînță din soiuri de mare productivitate. în primăvară se va însămînța cu 35 000 ha mai mult porumb decît în 1962.în acest an, aplicînd în viață indicațiile conducerii partidului, s-a creat un puternic bazin legumicol la Arad. Pe baza experienței cîștigate în cultura legumelor timpurii de către unitățile socialiste din acest bazin, Comitetul regional de partid, Sfatul popular regional și Consiliul agricol se preocupă în prezent de crearea unor astfel de bazine specializate în cultura legumelor în jurul orașelor Timișoara și Reșița. Studiem posibilitatea extinderii irigațiilor cu mijloace ieftine, atît din rîurile care străbat regiunea, cît și din pînza de apă freatică ce se găsește la 4—6 m adîncime în unele raioane.Avînd în vedere perspectivele ce s-au creat pentru dezvoltarea în continuare a regiunii noastre, entuziasmul și hărnicia oamenilor muncii, a- sigurăm Marea Adunare Națională că nu vom precupeți nici un efort pentru a realiza sarcinile mărețe care ne stau în față.Voi vota cu toată încrederea Bugetul de Stat pe anul 1963.

valoarea producției globale a uzinei a înregistrat un spor de19.5 la sută.în perioada 1959—1962 productivitatea muncii la această întreprindere a crescut cu20.6 la sută. Pentru realizarea acestei creșteri colectivul uzinei a acordat o atenție deosebită utilizării mai raționale a capacităților de producție în cursul anului 1962 oțelarii au mărit indicele de utilizare a cuptoarelor Martin cu 5 la sută, iar al cuptoarelor electrice cu 4.3 la sută. în sectorul laminoi.re acest indice a
w M J»

Creșterea productivității muncii a fost realizată și datorită introducerii unor tehnologii noi. Astfel, un colectiv de ingineri și tehnicieni din secția oțelărie a îmbunătățit tehnologia elaborării oțelurilor de rulmenți si a altor oțeluri speciale.Pentru realizarea sarcinii de sporire a productivității muncii uzina a fost înzestrată cu utilaje noi, moderne și de mare randament printre care : cuptoare de recoacere electrice, mașini de trefilat sîrmă, cuptoare de recopt lingouri, mașini de fabricat cuie, mașini de cojit și îndreptat bare și altele.Volumul de investiții în utilaje efectuat de uzină în ultimii 3 ani este de 22 milioane, aproape tot atît cît s-a realizat în perioada celui de-al doilea plan cincinal.Inițiativa și capacitatea creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor s-a manifestat din plin și în domeniul perfecționării utilajelor existente, prin inovații și raționalizări.Creșterea productivității muncii a contribuit la reducerea prețului de cost în intervalul ianuarie-noiembrie 1962 cu 2 100 000 lei peste sarcina planificată și la obținerea de beneficii suplimentare în sumă de peste 2 600 000 lei.O dată cu creșterea productivității muncii s-a îmbunătățit și calitatea produselor prin asimilarea și punerea în fabricație de noi produse cu caracteristici superioare, de mare importanță pentru economia națională : oțeluri _ inoxidabile și alte oțeluri, sîrmă pentru beton precomprimat și pentru arcuri de supape, pro- file speciale pentru, autocamioane și altele.Colectivul întreprinderii consideră că nu a înlăturat toate
Cuvîntul deputatului
Gheorghe Ungurașu

(regiunea Bacău)Luînd cunoștință de proiectul de buget supus spre aprobare actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, țin să-mi exprim satisfacția pentru succesele obținute, pentru faptul că finanțele țării se bazează pe o economie trainică, stabilă, în continuă dezvoltare. La a- ceste succese au contribuit și oamenii muncii din regiunea Bacău, care au obținut însemnate realizări în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul ai III-lea al partidului.Regiunea Bacău a cunoscut în anii puterii populare o continuă dezvoltare. în. regiune s-a construit o puternică industrie energetică. Industria metalurgică, chimică, cea a materialelor de construcții — inexistente în trecut — au astăzi cea mai mare pondere în economia regiunii.în anul 1962 oamenii muncii din întreprinderile regiunii noastre au obținut realizări de seamă în îndeplinirea sarcinilor de plan. Pe ansamblul regiunii producția globală pe anul 1962 va fi îndeplinită în proporție de 100,5 la sută, cele mai bune rezultate fiind obținute de Combinatul chimic Borzești, fabrica de țevi și fabrica de cărămidă Roman, fabrica de celuloză și hîrtie „Steaua Roșie“ din Bacău și altele. în primele 11 luni ale acestui an colectivele întreprinderilor din regiune au realizat economii suplimentare la prețul de cost inovatoare de38,6 milioane lei.La obținerea acestor rezultate, o contribuție însemnată a adus-o mai buna organizare a aprovizionării tehnico-ma- teriale, problemă la care mă voi referi în mod deosebit în cuvîntul meu.Faptul că anul acesta sarcinile de plan au fost cunoscute cu aproape 6 luni mai devreme a permis o aprovizionare tehnico-materială rațională și ritmică. în raport cu necesitățile reale ale producției, și, în același timp, gospodărirea mai bună a valorilor materiale puse la dispoziție pentru realizarea producției planificate.Majoritatea economiilor realizate la prețul de cost provin din reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, fără ca prin aceasta calitatea producției să fie prejudiciată. De pildă, la fabrica de țevi Roman s-au produs, peste plan, aproape 5 000 tone țeavă de calitatea I și, în același timp, prin reducerea consumului specific s-au economisit 300 tone de metal. Rezultate asemănătoare s-au obținut și la alte întreprinderi din regiune.în domeniul aprovizionării tehnico-materiale continuă să se manifeste însă și unele neajunsuri. Unele întreprinderi din cadrul Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini nu au respectat planul de cooperare cu întreprinderile din regiunea noastră.
Cuvîntul deputatei 

Maria Dogaru 
(regiunea Dobrogea)Prin munca harnicei noastre țărănimi, condusă de partid, prin sprijinul acordat de către industria socialistă și eroica noastră clasă muncitoare, a- gricultura țării noastre înregistrează noi și importante succese. Se dezvoltă continuu baza tehnico-materială a agriculturii. Agricultura țării noastre dispune în. prezent de 

»a de mU de tractoare, m- 

deficiențele și că mai are posibilități de a crește productivitatea muncii printr-o mai bună folosire a capacităților de producție, introducerea de tehnologii înaintate și, în special, prin mecanizarea muncii în sectoarele trăgătorii și laminoare.Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei „Industria Sîr- mei“ au primit cu entuziasm sarcinile sporite ce le revin din planul de stat pe 1963. Cu prilejul dezbaterii acestor sarcini în cadrul întreprinderii au luat cuvîntul peste 1 000 de tovarăși, care și-au exprimat hotărîrea de a Ie îndeplini și depăși.Adunările de dezbatere a cifrelor de plan au dovedit maturitatea, competența și spiritul gospodăresc al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, dorința lor arzătoare de a ridica la un nivel mai înalt activitatea întreprinderii.Propun ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să ajute mai mult întreprinderea în rezolvarea unor probleme ca : modernizarea acționării laminorului de sîrmă și realizarea sarcinii de proiectare în vederea sistematizării întreprinderii, ceea ce ar contribui mult la ridicarea nivelului tehnic, la sporirea capacității de producție și la creșterea productivității muncii.Fiind convins că proiectul bugetului de stat pe anul 1963 reflectă grija deosebită, a par. tidului și statului nostru pentru dezvoltarea continuă și armonioasă a economiei naționale, pentru ridicarea neîncetată a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii din patria noastră, îl voi vota cu toată încrederea.

creînd acestora greutăți în îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan. Astfel, Combinatul siderurgic Hunedoara, care livrează fabricii de țevi Roman țagle, n-a respectat termenele de livrare, iar Combinatul siderurgic Reșița nu a asigurat aceleiași fabrici aprovizionarea ritmică cu semifabricate pentru prăjini pătrate de fo. raj.Există și cazuri cînd întreprinderi din regiunea noastră n-au livrat ritmic altor întreprinderi produsele contractate. De pildă, fabrica „Muncitorul liber“ din Bacău n-a ' livrat la timp șuruburi întreprinderii „Semănătoarea“ și uzinei de pompe și utilaje agricole din București. Același lucru s-a întîmplat și cu alte întreprinderi din regiune. Pe plan regional s-au luat măsuri pentru înlăturarea acestor neajunsuri. Consider însă că este necesar ca și Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să întărească controlul asupra respectării sarcinilor de cooperare și a contractelor economice între întreprinderi.Ca urmare a aplicării măsurilor luate de către Partid și Guvern pentru aducerea în circuitul economic a valorilor materiale aflate în stocuri supranormative, volumul a- cestora a fost diminuat în cursul acestui an la întreprinderile din regiunea noastră cu peste 50 milioane lei. De exemplu, fabrica de zahăr Roman a lichidat în întregime stocurile supranormative în valoare de 6 milioane lei. Combinatul chimic Borzești și fabrica de fire sintetice Săvi- nești au redus cu peste 90 la sută volumul stocurilor.As vrea să arăt că în a- ceastă importantă acțiune unele ministere, ca de pildă Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Ușoare și altele, nu s-au preocupat permanent de redistribuirea stocurilor de materii prime și materiale care prisosesc întreprinderilor și care n-au putut fi valorificate pe plan regional. Cu toate reducerile făcute în cursul acestui an, în întreprinderile din regiunea noastră, subordonate Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, mai sînt însemnate stocuri supranormative șj de aceea trebuie luate măsuri pentru grabnica lor valorificare.De la această înaltă tribună exprim angajamentul ferm al tuturor oamenilor muncii din regiunea Bacău de a nu precupeți nici un efort în vederea realizării sarcinilor trasate de Partid și Guvern.Votez cu încredere pentru acest buget al continuei dezvoltări a patriei noastre socialiste, buget al ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc.

mănători mecanice, combine pentru recoltat păioase și alte mașini agricole.înzestrarea tehnică tot mai largă a agriculturii, extinderea continuă a folosirii agrotehnicii înaintate, a făcut ca producția agricolă a regiunii Dobrogea să cunoască o permanentă creștere. Chiar în condițiile acestui an, cînd în 
cea mai mare parte a regiunii 

nu a plouat din luna mai pînă în septembrie, s-au obținut producții bune.Rezultatele obținute dovedesc că în condițiile marii gospodării agricole socialiste, ale aplicării la timp a măsurilor agrotehnice, putem lupta cu succes împotriva capriciilor naturii.In gospodăria agricolă colectivă din comuna Chirno- geni, unde lucrez de mai mulți ani ca inginer, colectiviștii, sub îndrumarea permanentă a organizației de partid, au obținut, de asemenea, rezultate bune. Producția obținută Ia hectar de gospodăria noastră a fost de 2 200 kg la grîu, 2 550 kg la porumb, de 1 900 kg la floarea-soarelui. Gospodăria noastră a primit și primește un sprijin multilateral din partea statului. In gospodărie au fost repartizați doi ingineri și un medic veterinar. Pe tarlalele gospodăriei noastre lucrează 30 de tractoare, 21 combine, 14 semănători și alte mașini agricole de la S.M.T. Chirnogeni, cu care am reușit să executăm lucrări de bună calitate, iar recolta să fie strînsă la timp și fără pierderi. Au crescut efectivele de taurine, de porcine, ovine și păsări.Ca urmare a creșterii producțiilor vegetale și animale, gospodăria noastră a livrat statului pe bază de contract 1 646 tone grîu, 995 tone porumb și 540 tone floarea-soarelui, precum și însemnate cantități de carne, lapte și lînă. In acest fel gospodăria a obținut în 1962 venituri bănești în valoare de peste 7 600 000 lei. A- ceasta a făcut posibil ca partea bănească a valorii zilei-muncă să crească continuu. A devenit o practică la noi acordarea de avansuri bănești lunare colectiviștilor.Rezultatele obținute șl experiența acumulată în anii trecuți stau la baza măsurilor care s-au luat pentru a obține în anul viitor recolte sporite. Culturile de toamnă au fost semănate la timp și în teren bine pregătit, s-au folosit
Cuvîntul deputatului 
Constantin Scadat

(regiunea Galaji)Actuala sesiune a Marii A- dunări Naționale coincide cu un eveniment deosebit de important în viața poporului nostru. Peste cîteva zile vom sărbători 15 ani de la instaurarea Republicii Populare Romîne. Acești ani constituie o perioadă de mari transformări economice și sociale. Pe harta țării au apărut numeroase fabrici, uzine, centrale electrice; s-au construit orașe noi, iar cele existente își schimbă neîncetat înfățișarea; s-au înălțat noi edificii social-culturale, țara întreagă devenind un imens șantier. Mari transformări au intervenit și în viața satelor. întregul nostru popor, sub conducerea clarvăzătoare a partidului, muncește cu entuziasm și avînt pentru înflorirea patriei, pentru făurirea unei vieți noi socialiste.Ca și celelalte regiuni ale țării și regiunea Galați a cunoscut o dezvoltare continuă, în acești ani s-au construit 15 întreprinderi și secții noi, au fost reutilate, dezvoltate și modernizate alte 17 întreprinderi. Mii de constructori lucrează la ridicarea unor importante obiective industriale : Combinatul siderurgic de la Galați și~ Combinatul chimic de la Brăila. Ritmul mediu a- nual de creștere a producției globale industriale în primii trei ani ai planului de 6 ani a fost de 15,4 la sută.Concomitent cu dezvoltarea economică a regiunii, s-a schimbat și înfățișarea orașelor și satelor, s-a ridicat nivelul de trai material și cultural al, oamenilor muncii. Galațiul, bătrînul port dunărean, era cunoscut prin mahalalele lui sărăcăcioase, cu ulițe încîlcite și case insalubre. Cartiere ca Tiglina, Bădălan, Mazepa, ri- valizînd în mizerie cu fosta groapă Floreasca din București, în viitorul apropiat vor rămîne pentru cei care le-au cunoscut, doar o amintire urî- tă a trecutului. Astăzi, pe a- ceste locuri, mii de muncitori lucrează la noile cartiere de locuințe și,fabrici Au fost construite zeci de mii de locuințe la orașe și sate, numeroase săli de clasă, au fost electrificate noi sate, a crescut simțitor volumul mărfurilor vîndu- te populației.îndeplinind indicatorii economici financiar, regiunea Galați a contribuit la veniturile bugetului republican cu 18 la sută mai mult față de anul trecut, depășind cu 4 la sută sarcinile anului 1962. S-au vărsat la buget 60 milioane lei. peste plan, proveniți din acumulările socialiste.însuflețirea cu care muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderi au participat la dezbaterea cifrelor de plan pe 1963, cele peste 5 000 propuneri pe care le-au făcut și măsurile tehnico-organizatori- ce ce au fost și vor fi luate, constituie o garanție că planul pe 1963 va fi îndeplinit cu succes la toți indicii. 

semințe selecționate, 8-a re»» pectat cantitatea de sămînță la hectar, astfel că semănăturile au intrat în Iarnă în sta-» re foarte bună. S-au executat arături adînci pe întreaga suprafață ce urmează a fi însă« mînțată în primăvară șl s-au încorporat în sol însemnate cantități de gunoi de grajd și îngrășăminte chimice.Țăranii colectiviști manifestă un deosebit interes pentru aplicarea în producția agricolă a cuceririlor tehnicii și științei. Aceasta s-a manifestat și prin felul cum au fost primite și ajutate în gospodărie cadrele de specialiști. Eu și soțul meu lucrăm ca Ingineri în gospodărie de 5 ani și vă pot spune că permanent am simțit dragostea, căldura și respectul tuturor colectiviștilor. Ei s-au îngrijit să ne creeze cele mai bune condiții pentru desfășurarea unei activități rodnice. Au construit „Casa agronomului“, dotată cu o sală laborator, precum și o locuință confortabilă pentru noi. Ne simțim legați de comuna noastră colectivizată și sîntem mîndri da frumoasa meserie pe care ne-am ales-o. Și ca noi sînt foarte mulți ingineri agronomi și zooteh- niști care lucrează cu drag și pasiune în gospodăriile agricole colective.Cu părere de rău aud cîte o dată că unii din colegii noștri, puțini la număr, caută diferite pretexte de a părăsi locul unde se hotărăște soarta producției agricole. Consider că este o cinste, o datorie de onoare, pentru fiecare inginer din agricultură să-și dedice întreaga sa activitate sporirii necontenite a producției agricole. Numai în acest fel vom putea răspunde încrederii $1 prețuirii ce se acordă în statui nostru muncii de inginer agronom.
Tovarăși deputați,Sarcinile ce ne revin în anul 1963 sînt mari, frumoase, mobilizatoare și posibil de realizat. împreună cu toți ceilalți oameni ai muncii din regiunea noastră vom depune toate eforturile pentru a le duce la îndeplinire.Votez cu toată încrederea proiectul de buget, el fiind un buget al păcii, al prosperității și progresului patriei noastre.

Proiectul de buget pe anul 1963 se caracterizează printr-o însemnată sporire a veniturilor, ceea ce asigură resursele financiare necesare înfăptuirii ritmurilor planificate de dezvoltare a economiei și lărgirea în continuare a fondului de consum al populației. Aceasta demonstrează că economia noastră națională este o economie sănătoasă în plină dezvoltare și de aceea voi vota cu toată încrederea proiectul de lege pentru aprobarea bugetului.Pentru dezvoltarea în ritm rapid a forțelor de producție ale regiunii noastre, fondurile de investiții alocate în acest an au fost cu peste 60 la sută mai mari decît în anul 1961. O mare parte din aceste fonduri au fost destinate pentru construirea unor noi capacități de producție cum sînt: fabrica de celofibră și celofan, fabrica de rețele de cord cu mare rezistență de la Combinatul Chimic Brăila, o nouă linie pentru produse din plăci aglomerate de lemn ș.a.. care valorifică superior stuful, lemnul de salcie și de plop din bălțile și Delta Dunării. Aceste bogății, nefolosite în trecut, sînț prelucrate astăzi în celuloză, cartoane, plăci aglomerate din lemn — produse a- preciate în țară și peste hotare. Fonduri importante au fost alocate de la buget pentru construirea Combinatului siderurgic de la Galați.Organizarea șantierelor, a- doptarea unor soluții tehnico- economice mai eficiente în execuția lucrărilor, creșterea gradului de industrializare a procesului de muncă, montarea la timp a utilajului tehnologic jși gospodărirea mai rațională a mijloacelor materiale. au stat și stau în cen- trul atenției organizațiilor da partid, ceea ce permite grăbirea ritmului de execuție a lucrărilor.După ce a arătat că pe uneia șantiere industriale și de locuințe s-au extins metodele moderne de construcții, vorbitorul a spus în continuare:Experiența anilor trecuți ne-a arătat că atunci cînd sa manifestă unele deficiențe în asigurarea din vreme a șantierelor cu documentație tehnică și cu repartiții de materiale, planul se execută neritmic, utilajele și forța de muncă nu sînt folosite rațional, influențînd negativ productivitatea muncii și prețul de cost Pentru anul 1963, avem asigurată de pe acum circ„ 70 la sută din documentația necesară principalelor obiective industriale. Ne vom strădui să avem și restul documentației încă din primele luni ale anului.Anul acesta, conducerile u- nor ministere și organe centrale au intervenit direct șl operativ în rezolvarea multor; probleme ale regiunii Galați, îndeosebi în domeniul construcțiilor. Au fost însă cazuri cînd unele organe centrale de stat au întîrziat în definitivarea unor soluții tehnice. Astfel. definitivarea de cătrț C.S.C.A.S. a soluției de funda-
(Continuare in pag. a IV-a)



Lucrările sesiunii I
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. a IlI-a)re în teren macroporic pentru șantierul din cartierul Țigli- na-Galați a durat luni de zile, iar avizarea soluției de fondare a unui bloc de pe acest șantier a durat peste 4 luni. Pentru a preîntîmpina în viitor asemenea greutăți și pentru a putea realiza volumul sporit de locuințe care va crește în 1963 cu circa 20 la sută față de 1962, solicităm din partea C.S.C.A.S. un sprijin mai operativ, o asistență tehnică mai eficientă pentru îndrumarea cadrelor locale de proiectanți și de constructori. Ținînd seama de nevoile orașului Galați, care sporesc în ritm rapid, ne îndreptăm toate eforturile pentru executarea lucrărilor teh- nico-edilitare, deschiderea și modernizarea unor noi artere de circulație, îmbunătățirea continuă a transportului în comun, ' cît și a întregii activități de deservire, astfel ca o- rașul Galați să poată face față sarcinii de cinste ce i s-a încredințat pentru construcția noului combinat.Pentru anul 1963 volumul total al investițiilor prevăzute pentru regiunea noastră asigură construirea de noi obiective industriale și social-culturale. în orașul Galați se vor construi noi întreprinderi și unități de deservire. Realizarea acestora va ridica multe probleme și pentru ministere și organe centrale. Sîntem convinși că vom primi ajutorul necesar pentru rezolvarea lor cu succes.Terminarea colectivizării a-

griculturii a marcat o cotitură ’ în ’ lupta pentru creșterea producției vegetale și animale.Prețioasele indicații date de tovarășul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej la Sesiunea Extraordinară a Marii Adunări Naționale a avut un puternic e- cou în rîndurile colectiviștilor, mecanizatorilor și specialiștilor din agricultură. Pă- mîntul a fost lucrat mai bine, a fost mai larg folosită experiența înaintată. Cu toată seceta prelungită, în acest an s-au obținut producții mari la toate culturile. în viticultură am obținut rezultate deosebit cîe importante. Gospodăriile de stat au realizat în medie 10 000 kg struguri la hectar, iar gospodăriile colective în medie peste 7 000 kg struguri la ha de pe suprafețe importante.în acest an, cu fonduri proprii și folosind chibzuit creditele acordate de stat, gospodăriile colective au sporit efectivele de animale proprietate obștească cu 32 la sută la taurine, cu 60 la sută la porcine și 32.1a sută la ovine față de 1961. Colectiviștii au realizat 1 576 construcții agrozootehnice, cu 185 la sută mai mult decît au avut planificate, folosind pe scară largă materialele locale.Practica din ultimii ani ne dovedește că în agricultură a- vem imense rezerve nefolosite. Avem și forțe pentru valorificarea lor. Anul acesta, de exemplu, am redat agriculturii 7 100 ha teren arabil, prin

defrișarea unor plantații; izolate, nefolositoare, prin desființarea unor, drumuri inutile, prin desecări și alte lucrări. Au fost, de asemenea, a- menajate pentru plantări cu vii și pomi aproape 3 000 ha teren slab productiv, din care peste 2 000 ha prin metoda te- rasării.Pe dealurile Bujorului, Tecuciului și Panciului, mai sînt suprafețe mari de terenuri neproductive și slab productive, amenajate în podgorii și livezi ; ele pot aduce mari bogății economiei naționale. în anul 1963 ne propunem să extindem cultura porumbului în Balta Brăilei și Brateșului de Jos, unde se pot obține chiar în ani secetoși 6 000—7 000 kg porumb boabe la ha.Va trebui să folosim în același timp mai bine rezervele mari care sînt în agricultură și care duc la creșterea producției agricole, cum sînt în- grășămintele naturale și chimice, semințele de mare productivitate, executarea lucrărilor agricole la timp.Exprim recunoștința noastră fierbinte față de conducerea partidului și personal față de tovarășul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej pentru ajutorul permanent pe care l-am primit în dezvoltarea multilaterală a regiunii noastre, în obținerea succeselor arătate și asigur sesiunea Marii Adunări Naționale, conducerea partidului și guvernului că și în viitor vom depune toate eforturile pentru dezvoltarea economiei regiunii, pentru înflorirea patriei noastre dragi.

Scrisoarea adresată de N. S. Hrușciov

din- R.D.care îm- con-

Cu prilejul

Tratative
rommo -austriese

Cupa „Cea de-a 15-a aniversare 
a R. P. Romîne“

• Aseară în sala Dinamo s-au 
desfășurat semiiinalele competi
ției de volei pentru cupa „Cea 
de-a 15-a aniversare a Republicii 
Populare Romlne“. Iată rezultate
le înregistrate : feminin : Rapid— 
Voința 3—0 ; Dinamo—Progresul 
3—0. Masculin : Rapid—Steaua 
3—0 ; Dinamo—Progresul 3—2.

Astăzi în sala Giulești, cu Înce
pere de la ora 18, au Ioc meciu
rile de baschet (semifinalele) : 
Voința—Știinfa (f) ; Unirea—Rapid 
(f) și Știința—Steaua (m). A doua 
echipă finalistă la masculin este 
Dinamo București.

Concursurile de lupte 
din cadrul cupei „Cea 
aniversare a Republicii 
Romîne" se desfășoară duminică în 
sala Floreasca II și respectiv ma
nejul din cal. Plevnei 114.

și călărie 
de-a 15-a 
Populare

loc ! gu- i de- aus- triacă, pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie între R. P. Romînă și R. Austria.Ca urmare a acestor tratative, s-a ajuns la o înțelegere cu privire la textul unui Acord care a fost parafat de președinții celor două delegații.

La București au avut tratative între o delegație vernamentală romînă și o legație guvernamentală

MOSCOVA 27 (Agerpres). - TASS transmite : N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a adresat lui Konrad Adenauer o scrisoare care constituie un răspuns la scrisoarea cancelarului federal în legătură cu incidentele de la frontiera tre Berlinul occidental și Germană.„Prin politica dv., prin accentuați încordarea și pingeți lumea spre noiflicte, puneți în primejdie viața a milioane de oameni” se spune în scrisoare.Șeful guvernului sovietic subliniază că „R.F.G. nu are absolut nici un drept asupra Berlinului occidental”.N. S. Hrușciov arată că îl „îngrijorează extrem de mult situația din Berlinul occidental”.Șeful guvernului sovietic a subliniat: „Faptele atestă că guvernul federal începe să-i obișnuiască în mod treptat pe germani cu ideea posibilității izbucnirii unui război fratricid, al germanilor împotriva germanilor”.N. S. Hrușciov arată că singura posibilitate de a însănătoși în mod radical situația și de a curma pentru totdeauna incidentele primejdioase — „este de a semna tratatul de pace german și de a normaliza, a normaliza cu situația tal”.Șeful scrie în soare că aceasta înseamnă a lichida regimul de ocupație perimat, a acorda Berlinului occidental statutul de oraș liber, a-i da garanții internaționale efective. Este necesar, de asemenea, să înceteze activitatea subversivă care se desfășoară din acest oraș împotriva statelor socialiste.în Berlinul occidental, arată N. S. Hrușciov, „ar putea exista un anumit timp trupe, dacă va fi nevoie”.„Guvernul sovietic propune

din Berlinulguvernului continuare

(Agerpres) (Agerpres)

adevărat, occiden-sovietic în scri-

lui Adenauerca trupele care se află în Berlinul occidental să nu reprezinte țările N.A.T.O., ca steagul N.A.T.O. din Berlinul occidental să fie înlocuit cu steagul O.N.U. și ca O.N.U. să-și asume în acest oraș anumite obligații și funcții internaționale”.N. S. Hrușciov scrie: „A lăsa neschimbată actuala situație anormală din Berlinul occidental ar însemna să contribuim în mod conștient la complicații internaționale serioase”.Evenimentele din regiunea Mării Caraibilor, subliniază N. S. Hrușciov, au arătat cît se poate de clar cît de multe primejdii mai pîndesc lumea și ce eforturi uriașe mai sînt necesare pentru a preîntîmpina catastrofa războiului și. a menține pacea. „Dar în acele zile îngrijorătoare, din capitala R.F.G. — Bonn, nu s-a auzit nici o chemare la reglementarea conflictului”.„Guvernul R.F.G. s-a străduit de fapt să aducă S.U.A. într-o situație din care nu ar fi existat nici o altă ieșire decît o ciocnire armată între state", scrie șeful guvernului sovietic.N. S. Hrușciov arată că ori de cîte ori apar speranțe în a- propierea punctelor de vedere ale părților, guvernul R.F.G. țipă cît îl ține gura, se lansează în combinațiile cele mai disperate „numai ca să zădărnicească un acord și să lege cît mai strîns nodul contradicțiilor dintre marile puteri”.„Sub ochii dv. Germania a dezlănțuit deja de două cri războaie mondiale. Oare dv. căutați un pretext pentru dezlănțuirea unui ăl treilea război mondial ?” — întreabă N. S. Hrușciov.Șeful guvernului sovietic subliniază că una dintre sarcinile primordiale cele mai importante este reglementarea pașnică a problemei și normalizarea pe bază a situației

occidental. Este vorba de problema cît se poate de importantă a menținerii și consolidării păcii. „De aceea, nici un șantaj și nici un fel de amenințări nu poate opri la jumătatea drumului forțele iubitoare de pace care militează pentru încheierea reglementării pașnice a problemei germane”.Subliniind că astăzi milioane de oameni de pe globul pă- mîntesc sînt conștienți că dezlănțuirea războiului termonuclear este inadmisibilă, N. S. Hrușciov scrie că această stare de spirit a reflectat-o cu- vîntarea rostită la conciliul ecumenic de capul bisericii romano-catolice, Ioan al XXIII-lea.„Eu sînt comunist și ateu și bine înțeles că nu pot împărtăși concepția filozofică despre lume a Papei de la Roma, însă sprijin și aprob apelul lui la menținerea păcii. Dv. care sînteți un catolic zelos recunoașteți conducerea spirituală a bisericii catolice și, s-ar. părea, că dv. ar trebui să fiți deosebit de atent la apelul capului ei", scrie N. S. Hrușciov.în încheierea scrisorii, șeful guvernului sovietic își exprimă speranța că Adenauer va alege „calea faptelor bune ac- ■ționînd spre binele păcii și securității popoarelor, deoarece, dacă va fi dezlănțuit un război spre care este orientată actuala dv. linie politică, R.F.G. va arde ca o torță chiar în primele ore ale acestui război”.

din germane această Berlinul
R. S. CEHOSLOVACA

Concursurile anuale
ale tehnicienilor amatori

celei de-a 15-a aniversări
a proclamării R. P. RominePRAGA 27. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: La 27 decembrie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romî- ne în R. S. Cehoslovacă, prof. Gh. Nițescu, a organizat la Ambasada R.P.R. din Praga o conferință de presă cu prilejul aniversării R. P. Romîne.Au participat lucrători superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai oficiilor diplomatice din Praga și numeroși ziariști.

După conferința de presă au fost prezentate filmele „Ritm și construcții” și „Mamaia”.
★ATENA 27. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a R. P. Romîne, la 27 decembrie a a- vut loc o conferință de presă la Ambasada R. P. Romîne. Cu acest prilej, ambasadorul Mircea Bălănescu a făcut o expunere asupra realizărilor regimului democrat-popular în cei 15 ani care au trecut de la proclamarea Republicii.

al 0. N. U.NEW YORK 27 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., U Thant. a subliniat într-un mesaj de Anul nou, dat publicității la 26 decembrie la Națiunile Unite, că „sarcina cea mai urgentă în momentul de față este să se pună capăt tuturor experiențelor nucleare, ceea ce ar constitui un prim- pas spre dezarmare”. „Anul care se încheie, continuă mesajul, a fost marcat de o reducere simțitoare a încordării internaționale. Organizația Națiunilor Unite a demonstrat

utilitatea sa în fața lumii întregi în zilele crizei cubane 1962“.U Thant, a semenea. speranța ca comunitatea internațională să colaboreze cit maj mult în cursul anilor viitori pentru dezvoltarea economică și socială a întregii omeniri. Dezarmarea Și economisirea cheltuielilor militare, ducînd Ia o micșorare a încordării în lume, arată mesajul, vor ușura „progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare”.

hotărîtoare ale din octombrieexprimat, de a-

Joi seara s-au disputat în sala 
Floreasca două întîlniri interna
ționale de handbal dintre echi
pele romîne și iugoslave. Echi
pa feminină a R.P.R. a întrecut 
cu scorul de 7—5 (2—3) echipa 
Iugoslaviei, iar echipa masculi
nă studențească a țării noastre 
a dispus cu 22—13 (13—5) 
reprezentativa Iugoslaviei.

Pe scurt

de

rfe 
pe

• Campionatul orășenesc 
hochei pe gheată a continuat 
patinoarul artificial cu disputarea 
jocului derbi dintre echipele 
Steaua și Știin/a. Hocheiștii mi
litari au repurtat victoria cu sco
rul de 8—5 (3-1; 3—4: 2—0).
Partea a doua a campionatului se 
va disputa după 5 ianuarie.meci al turneului U.R.S.S., echipa hochei pe gheață jucat la Voskre- locală Himik.

• In ultimul Întreprins in cehoslovacă de Sonp Kladno a sensk cu formația Meciul s-a terminat cu scorul de 2—1 (0—0; 1—0i 1—1) in favoarea sportivilor sovietici.

Pregătiri pentru revelion
La 12 case raionale de cul

tură din regiunea București «e 
vor întîlni în noaptea de Anul 
Nou tineri și tinere fruntași în 
producție, muncitori, ingineri, 
mecanizatori, colectiviști, medici, 
profesori și învățători. La aceste 
revelioanc, pe lîngă bogatele pro
grame artistice ce vor fi prezen
tate de artiști amatori sau profe
sioniști, vor avea loc concursuri 
distractive : „Cel mai bun dan
sator“, „cel mai bun solist” etc.

★
In Valea Jiului s-au făcut ulti

mele pregătiri pentru sărbăto
rirea pomului de iarnă și a reve
lionului. Peste 750 de mineri, 
tehnicieni și ingineri de la mina 
Lupani, împreună cu familiile 
lor, își vor petrece noaptea de 
revelion la clubul Minerul.

La Petroșeni, în sala clubului 
combinatului carbonifer, la clu
bul central al sindicatelor, la In-

trei 
mai 

ai

stitutul de mine și în cele 
restaurante din localitate, 
mult de 2 000 de oameni 
muncii și de studenți vor sărbă
tori revelionul, ciocnind pahare
le pentru rezultatele obținute 
anul acesta și pentru noile succe
se în anul care pășesc.

Iubitorii frumuseților naturii 
vor urca în seara revelionului 
spre cabanele din împrejurimile 
Văii Jiului, la cabanele Straja și 
Cimpu lui Neag.

Tineretului Ceho. 
organizează anual 

concursuri ale tehnicie
nilor amatori. Anul acesta au 
participat la această manife
stare 100 000 de tineri și tinere, 
care au prezentat 26 000 lu
crări. Multe din propunerile 
prezentate la concurs au și fost 
aplicate în producție.

La expoziția organizată la 
Ostrava au fost expuse 700 
dintre cele mai bune lucrări 
ale concursului. Printre acestea 
se numără o centrală electrică

Uniunea 
slovac

automată alimentată cu ener
gie solară, realizată de pionie
rii din Praga, în cadrul cercu
lui de tehnicieni de la Palatul 
Pionierilor, o mașină de gău
rit cu ultrasunete — realizare 
a cerculuj tehnicienilor de la 
întreprinderea „Meopta” din 
Preroy, un aparat de radio cu 
semiconductor! cu deșteptător 
— realizare a ucenicilor de Ia 
întreprinderea „Tesla” Prelo- 
uc. Aparatul de 
șteptător a și 
vîndă pe piață.

radio cu de- 
început să se

(Agerpres)

IN EDITURA POLITICĂ

a apărut :

HOHENZOLLERNII
ÎN ROMÎNIA96 pag. 1,95 lei

„IKONES”: „Șomajul in masă 
este o tragedie a Greciei”Șomajul în masă este o tragedie a Greciei, scrie „Iko- nes”, una din cele mai mari reviste burgheze grecești.Revista subliniază că, potrivit datelor oficiale, în țară se numără

240 000 de șomeri, inclusiv 88 000 din rîndurile tineretului. Printre aceștia se află 2 500 de absolvenți ai instituțiilor de învățămînt superior, liceelor etc.Aceste cifre suge-

rează gînduri sumbre, scrie revista. Mii de tineri vor să-și cîștige viața prin muncă, dar nu pot găsi de lucru. Este ușor de închipuit tabloul situației greieri al adevăratei tragedii a acestor oameni.

ftamw

U.R.S.S. : Aspect al unei linii automate din cadrul uzinei de rulmenfi «din Saratov care produce în 24 
de ore pînă la .14 000 de inele de rulmenji. .Uzina dispune de aproximativ 50 de linii automate și 

în flux,

; i:

Foto : TASS MOSCOVA

0 cuvîntare a președintelui SukarnoDJAKARTA. — După cum relatează agenția indoneziana Antara, în regiunea Djakarta a fost lichidat analfabetismul. Cu ac’est prilej în Palatul Sporturilor din capitala Indoneziei a avut loc joi dimineața un mare miting în cadrul căruia a luat cuvîntul președintele Sukarno. El a subliniat că lichidarea analfabetismului trebuie să constituie o bază pentru dezvoltarea din toate punctele de vedere a regiunii Djakarta.Președintele Sukarno a reafirmat solidaritatea poporului indonezian

cu lupta de eliberare a populației din Kalimantanul de nord (Borneo de nord) de sub jugul colonialiștilor englezi. El a ridiculizat afirmațiile propagandei imperialiste că guvernul indonezian și-ar fi manifestat solidaritatea cu lupta populației din Brunei „sub presiune comunistă". Președintele a subliniat că reproșurile ce se fac comuniștilor că sprijină lupta de eliberare a popoarelor asuprite constituie de fapt cel mai mare compliment ce li se face.

LIMA : Ciocniri 
între țărani și polițiștiLIMA 27 (Agerpres). — Ciocniri violente între țărani și polițiști au avut loc în ultimele 48 de ore în regiunea Văii Convention, la nord-vest de Cuzco (Peru) — transmite corespondentul din Lima al a- gențiel France Presse. Potrivit agenției, polițiștii au tras asupra țăranilor. Nu se cunoaște numărul victimelor.(Agerpres)

Mîine 29 decembrie a. c. se redeschide

cinematograful „Patria" cu filmul pentru ecran panoramic
o producție a studiourilor so

vietice.

Autor : ALEXANDR DOV-
JENKO

Regia : IULIA SOLNȚEVA
Filmul a fost distins la Festi

valul internațional al filmului 
de la Cannes 1961 cu Premiul 
Uomisiunii superioare Tehnice 
a Franței pentru măiestria 
operatorică și realizări tehnice, 
iar Iulia Solnțeva a obținut 
premiul pentru regie.

în completarea programului, 
cilmul documentar „NEVA”. o 
producție a studiourilor Len. 
film.

Scenariul : P. Everac
Muzica: Radu Șerban

O nouă realizare a studiouri
lor „București”.

Regia : Horea Popescu
Imaginea : Lupu Gutman

DE LINGĂ
Pe ecranele Capitalei

| In rolurile principale: Silvia 
IPopovici, Darion Ciobanu, Ge- 

orge Măruță, George Calbo- 
reanu. Ștefan Ciubotărașu, 
Grațiela Albiul, Victor Reben- 
giuc, Neli Nicolau, Stela Po 
.pescu și Grigore Gonța.

I

PE SCURT PE SCURT
Succesele 

constructorilor sovietici

MOSCOVA — In primii pa
tru ani ai septenalului cei 
șapte milioane de constructori 
sovietici de întreprinderi și lo
cuințe au construit 3 700 
mari întreprinderi industriale. 
Capacitățile da producție cre
ate în acest timp au depășit 
capacitățile din anii care au 
precedat cel de-al doilea răz
boi mondial. Locuitorii orașe
lor și centrelor muncitorești 
au primit în cei patru ani 9 
milioane de locuințe. In locali
tățile sătești au fost constru
ite 2 500 000 de locuințe.

MOSCOVA. — A încetat din 
viață, în vîrstă de 56 de ani, 
marele om de știință în do
meniul chimiei acad. Alexandr 
Topciev, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.

MOSCOVA. — Industria so
vietică a realizat anul acesta 
o producție record de mașini- 
unelte pentru așchierea meta
lelor, atît în comparație cu 
anii precedenți în U.R.S.S. cît 
și în comparație cu celelalte 
țări. IPEKIN. — La 27 decembrie a plecat din Pekin spre patrie delegația guvernamentală a R. P. Mongole, în frunte cu J. Țedenbal, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole. în timpul vizitei, de trei zile în R. P. Chineză, a fost semnat un acord cu privire la frontiera chinezo-mongolă. La gara din Pekin, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și J. Țedenbal au rostit cuvîntări.

• LONDRA. Un grup 
parlamentari laburiști și

de 
oa-

meni de cultură englezi au a- 
dresat regelui Greciei o tele
gramă prin care cer amnistia 
generală pentru toți deținuții 
politici. Printre semnatarii te
legramei sînt T. Driberg, S. 
Silverman, J. Silverman, W. 
Warbey, scriitorii Lindsay, 
Mackenzie etc.

DAKAR. — Consiliul de miniștri din Senegal a adoptat la 26 decembrie un proiect de lege care prelungește „starea de urgență" pe teritoriul țării pînă la încheierea viitoarei sesiuni a Adunării Naționale.
SANAA. — La 27 decem

brie a avut loc la Sanaa o 
mare paradă militară, orga
nizată cu prilejul împlinirii a 
trei luni de la victoria lovi
turii dc stat inițiată de actua
lul președinte al Republicii 
Arabe Yemen, As-Sallal. Cu 
acest prilej, As-Sallal a rostit 
un discurs în care a arătat că 
guvernul yemenit va crea o 
armată capabilă să respingă 
orice agresiune. Agenția Fran
ce Presse anunță că la Sanaa 
a fost dat publicității un de
cret prezidențial prin care 
s-a hotărît înființarea unui 
comitet militar și crearea unei 
puternice armate regulate 
a Republicii Arabe Yemen.

Reprezentantul
R. A. Yemen Ia O.N.U. și-a 

prezentat scrisorile de 
acreditare

• NEW YORK. La 26 
cembrie, primul reprezentant 
al Republicii Arabe Yemen la 
Națiunile Unite, Mosein el- 
Einy, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant.• VIENA. A luat sfîrșit prima etapă a tratativelor dintre reprezentanții partidului populist și partidului socialist cu privire la formarea guvernului austriac. Potrivit aprecierii generale, tratativele care au început după alegerile parlamentare din noiembrie nu au dus deocamdată la nici un rezultat.

Celebra pictură a lui Leonardo 
da Vinci — Gioconda — a fost 
expusă în America

(Ziarele)

Fabricantul : Gioconda, Gio
conda ! Unde am mai auzit eu de 

reclama asta 7 
desen de V. VASILIU

® CIUDAD DE MEXICO -i „A apăra Cuba înseamnă a apăra pe fiecare popor în parte și toate popoarele împreună din America Latină”, se spune intr-un articol al cunoscutului om politic și fruntaș al vieții publice din Mexic, Lombardo Toledano, publicat în revista „Siempre”.Este necesar, scrie autorul articolului, ca pentru apărarea Cubei să se creeze un organ permanent de acțiune al opiniei publice care să grupeze pe toți adepții respectării suveranității țărilor noastre. Din a- cest organ trebuie să facă parte reprezentanții tuturor organizațiilor sociale și politice, precum și diferite persoane independent de concepțiile lor, de convingerile lor politice, de credința religioasă și interesele lor de clasă.

El a făcut cunoscut că in 
prezent Crucea Roșie numără 
157 000 000 de membri în toa
te țările lumii.

• BUENOS AIRES. Toți sa- 
lariații serviciilor de transport 
ale Argentinei au declarat o 
grevă de 21 de ore în spriji
nul revendicărilor lor econo
mice.

Tratativele 
indiano-pakistaneze• CARACI. — La 26 decembrie, în capitala Pakistanului, Rawalpindi, au început tratativele indiano-pakistaneze cu privire la Kașmir.

Una din cele mai grele 
ierni în țările Europei 

occidentale

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA ; București. Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”.

Greva tipograiilor din 
New York

tipo- 
New 
de-a 

cea

• NEW YORK. Greva 
grafilor de Ia ziarele din 
York intră astăzi în cea 
20-a zi, devenind astfel
mai lungă grevă de acest gen 
din istoria New York-ului. 
Tratativele dintre patroni și 
greviști au fost reluate ieri, 
dar nu se întrevede posibili
tatea ajungerii la un acord.

Organizația internaționa
lă de Cruce Roșie își va 

sărbători centenarul

• GENEVA. Leopold Boi
ssier, președintele Comitetului 
internațional al Crucii Roșii, a 
anunțat la 26 decembrie că în 
anul 1963 această organizație 
își va sărbători centenarul.

LONDRA. — Țările din Europa occidentală cunosc una din cele mai grele ierni din ultimii ani. Pentru prima oară în ultimii 70 de ani, transmite agenția France Presse, la Lisabona termometrul a coborît sub zero grade.In Anglia, ninsorile și înghețul au făcut să fie anulate toate meciurile de fotbal și de rugbi care urmau să se desfășoare la 26 decembrie. Pentru prima dată, de 44 de ani, locuitorii insulei Guerne- sey, situată în arhipelagul anglo- normand au văzut zăpada.Franța — relatează agenția Reuter — cunoaște în această perioadă cea mai friguroasă iarnă din ■ ultimii 87 de ani.In Spania marile căderi de zăpadă au paralizat complet circulația în marele oraș Barcelona, iar plantațiile de citrice din provincia Valencia au avut de suferit din cauza înghețului. In au trebuit să fie folosite tere pentru a fi parașutate te locuitorilor unor sate din cauza zăpezilor.
Elveția, elicop- alimen- izolate


